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Bu sabahki 
haberler 

lagUlz 

'
Başvekili 
aşıagtoaa 

gitti 
Amerika hükOmet 

merkezinde 
toplanan konferans 
b lond, ~ 
lldırıld~· 23 (A.A.) - Bu sabah 

k 1 Mıs 1i 1nc göre Britanya Başve. 
Çörc;ıl Ser Çörçil Vaşıngton' dadır. 
Ve,, n eyaz Sarayda Mister Ruz.. 
Kendı rnısafıri olarak kalmaktadır. 
ı •ıne B · <...ord B rıtanya levazım nazın 
Irıeıııu I eavcrbrook ve bazı teknık 
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• ar re.fakat etmektedir. 

.. ~ d .~: .• darı 1 on a hükumet konağın. ~~\ . e ... O 

SALI 23 BIRINCIKANUN 1941 

,---FOAMOE (elı) 
4DAS . • 1 

• 

c.,.,18 
WINIJ4NAO 

Bitler 
Bravçlçln 
vazlleslne 
ne sebeble 

nlbaret 
verdi? 

Angle-Sakson alemi 
bunu cephenin 
zatına atfediyor 

Sto'kholm, 22 <A.A.) - Ofl: 
Mareşal Von Brauchıttch"in. tara 

ordula.rı kad'rO&Undıın cıkarıldırtına 
Yahud sadece vekA.let emrine alındıAı. 
n.a dair hentiz malQma.t yoktur. 

Berlinde tahmin edlıd ğıne göre. Hlt_ 
ler, umum! karargahı ve kara o:rdusu 
k.arargft.hmı kendı uhteslnde toplamak 
suretile kısa bir zaman sonra en ya. 

(Devamı 5 inci sayfada) . .................................................. . 

[
Tas ajansı] 
bildiriyor: 

llı:i de:İrnen beyan edıldiğ.ne göre • !'~ jO" 
relere bet adamı dün gece müzake. i~ .J IA· M b 1 b • 
releri •ılarnışlardır. Bu müzake - UJ_~~~.:::: ,,,..,- , ... ,....... e ç U 191 
d n gayea· H l . h :iıl .... • ··••••••.. • •• A 
ılrn id' ı ı.t eıızmın mn ve_ -·~····-••••• •• .... 

çil a;s ır. Şimdfü.k Ruzvelı ile Çör A... '•.. denizaltı 
lakcr llİLnda cereyan eden bu mü. .. 'W '•• • .._ 

!d-.re itleri telefonuı 20203 Fiatı S lnıruı 

f ~~-------------------.-n ... x .... x•wv ...... ~~~~ 

Milli Şef 
----···· 

Don Alman boynk elçisi 
Fon Papeni kabul ettiler 

Ankara 22 CA.A.> - CUmhur. Relılcümhurun ziyafetleri 
re1s1 İsmet İnönü bugiln saat 11 Anlmra 22 <HususJı - Re si 1 
de Çankaya k:öşk'lerınde Almanya cümnıurumuz ismet İnönü tara: 
bUytik elçlal vo:ı Papeni kabul fınıda.n her sene Bil::Yllk M~et 
buy.urmUŞ}a.rdır, MülAJca.~..a Ha - Meolfsi azalarına verilmekte oian 
rlczye Velltill ŞUXrtl Saraootlu da zbra.letıere yarın CbugUn> b~ 
hazır blilmımuştıur. na.oaC.tıtır. 

~ 

Buğdayı koruma vergisi 

Verginin kaldırılması 
hakkındaki layiha yarın 

mecliste uoroşnlecek 
Hazırlanan layihada ne gibi hükümler var, 

bu teşkilattan açıkta ka~a n memurların 
vaziyetleri ne olacak? 

leme kere Yakında Rus, Çin ve F e- ~-..;;::""-41~ I •• •• 
edec~l <le~lct adamları da İştirak • '• Bir TArk Ankara, 22 (Husuıi) - Buğda. kesilecektir. Bu ücretler defaten 
"elt b erdır. Dün sabah Mister Ruz l::::~:'Ji::;I~ il yı koruma karşılığı vergisinin kal - verilmeyip hizmet müddetlerine gö 

elç 1 ~devletlerin Vaş'ngtondaki i~~=~-~~~~~~~~~~~---J~~~-J dınlması hakkındaki layi.ha Meclis re, ücrete müstahak olacakları a>·· ,· n :r c görüşmüttür. Müzakerele. v apuran u ruznamesine alınmıştır. Çarşamba ların sonlarında ve birer aylık ola 
11 i,)nuna kadat bir resmi teblığ günü müzakeresi yapılacaktır. La. rak ödenecektir. Bu suretle alaka 

nan rn .. ın_ıyec,.kt' r: sadece alı - FIJlp1n adalarıni göaterir harita batıracak 1 yiha esaslarına göre; ilga edilecek ları kesilenlerden devlet veya ban: 
d r 1 ühım kararlar sırası ile bil- b d k k d 1 d b ec · uğ ayı oruma a ro arın a, u kalar baremine tabi daire veya mü 

~1 Cıttlr, ( J J k • 'h" d f) ter ç·· ·ı A 'k M""tt ı·kıere göre aponlara o·· e M k 22 (AA) - T anunun neşri tarı in e j en rnüs- esaeselcrde maaşlı. yahud ücretli 
t J "'lt j orçt mer. ·aya tayya.. u e 1 g r . Ollı_ ~ldV~'l. , • . asa tahdem bulunanlardan buğdayı ko. bir vazifeye tayin olunanlara tayİ n_ 

D .... rn alır a1ansı gl ır yor. - k'l• d k h' 1 l .. l . . bl'w· h' k d l 
k &er taraftan Ç n hükümct rner. • lzvestıa ya1.ıyor: lnanıhr kay • ruma teş 1 atın a \ \zmet er ~ç .~rınıln .te ı~~ ta~ı .ıncB akar o an 

dtz un - Kınn'de, ve \/a•'naton. .Japonları 1 Bo B ki ..a ·ı ı- t go-re seneden fazla olanlara üç aylık, hız ucret erı verı ece tlr. u anunun 
.ı rtıuhım ask<"rİ muzakereler cere.. • b .. 1 d h ı bı' ı 'ız met müddeterı bır seneden üç ae - mer lyete gır ıgı tarı e a ar ae ·-1 

" .. D 1 oag na arAan ver! en m:ı uma a . . .. . d'"' "h k d 
y ~ son gun er e meç u t ""t"" - • d t h kk k • .• 
an etmektedir 

100 
bl tr t • •k altı tarafından üçüncü bir Türk tı. • ·~:- kadar olanlara iki aylık, hiz - çenh za.~atn~9~ı edil~=mi~, ~. 1mıt Dckli.rasyon . D s a eıı carcı gemisi daha batırılacak. fakat metler. - ~ ..... ('den az olanlara bir ve enuz a ergi e • 

Va · ngton. 23 (A.A.) - Vaşıng (De,'llmı 5 inci sayfada) aylık ücretleri ' 'j;. ~1< alakaları (Devamı 6 net aavt11da) 

~On goriı~leri hakkında aşcı.ğıda. askerle bflt'°'n k • -
h.,:,~=::~~~r·::dı~ı:0;'k;;; •aptıkları - kt 111 il Almanlar Atıanti te TeşviklSanayi 
'"'··; hakkınd• oö•ü•m""d. J DO a ar e bir ingi:iz tayyare 
:~ıı::t~. ~~re!:~!:nR::V:rt~eç;~ bı·r lbraç elimizde gemisini batırdılar kanunu genı· Jen 
i
ç l, Çın hüklımetı, Sovyetler ve l foL U ~ 
anda hükumetleri ıatirak etmekte. Berb:n, 22 (A.A.) - Bir Almcn de. 

<l " -- nızaltı gemisinin Atlar,•ikte bir İngilıZ 

~~, =--~ı::!~u~~~~·a:: Malaka ve Malezya- Luson adasına ""'"" ·~· ~,._, ··'""'11

'°'· tanzim ediliyor 
te da ı tcl.k'ET:n bas.. lngiliz kuvvetkri · Libya 1a 
~ .~!.,,~E;.::,:.~~:: da Japonlar ilerliyor asker çıkarıidı 2 şe .. re daha girdiıer ·k d v k e~i ıle' m;ını.kiln old~{iu aşıkftrdır. Londra 23 CA~.> _ L1byada ke. 1 tısa e aletinde çahşan komisyon 
. Vi,i •. 23 (A.A.) - .\örçild, ~:; . 22 (A.A.) - Har- Tolcyo, 22 <A.A.> - İmparatorluk şif kollan Sirene ve '1Polonlı:ı şehir • mesaı·s·ın·ı bı·ıı·rmek u··zere fdııgton a varmJşt r. lngtlız e

1 
. • Vaııngton? . d'" altpmki teb wnuınl kel'&riAlll bildiriyor: lerıne gtnn~erdır. Apolonıa Dernedcn 

• arnına, Amerikanın Lond~a e çtsnı ~i_!.e nezaretının un • J&pon kıt.'alarındJın mUrekkeb kuv. 70 Km. ilerıdedlr. Brlıtanya kuvvetleri 
~ister Wynand General Sır J oh lıgl: :1 . • d \'etli t$iller bu sa.balı donanmanın Cebelıillalı:t.ar'da, Rommcı ordwannın 
Dııı; General sİr Charlcs PCtrtal ve filipinlerde: Son 24 aaaM' ıç~n e ~1mayeeınde LU2JC>n adasının muhtelit bı.raılct.ığı hart> malztmcsıni .toplamakla Ankara, 22 <Hususi> - Teşviki sa_ projesi hazırlama.ktadır. VetAleıtte 1cu.. 
Arn ral Oudly • Paund refakat et- dü.man Luzon• Cebu ve ın ano mahaHerine yeniden cıka.ıına hareket. meşguldUr. nayi lluwununun müdd~ 1942 Hazi.. l'U.lmuı., olan bir tomı~on, proje ilme. 
Irıckt d' d.,..l.. '"zerine hava akınları yap • 1erl yapmışlarehr. Ordula.rmuz {i!mdl B:ngaz!ye yalnız ranında sona «"ectk.Ur. İktl$3d Veık!L r1nd.ek1 cahşınalarına devam etmekte 

c ır, a a an u d k H K da k <50> Km. ımesa:fede bulunuyorlar. Sa. Ui, bu ma.!mııdla teşvik1 san.ayı kanu. dir. Bu çalışmalara önthnü-' ........ _ ,.,._ --
ev - Mı'ndano adasın a ara mu- On&'. OD&' so ıuc muharebeleri h il .. _ ... b ed b k f ... 1 ""'"""' .... 

M ı ı tır k Tr' nb·~-.ı Ur~ .... ~r beşı ... ko umuz dün nuııım muaddel hükümlerıni bir araya lerde son vrilerc-k ha.zırla.nan projenin 

1 B auch 'ıtcn ~ t ~I ri Davao'da devam etme - Tok!:Yo. 22 CA.A.> - Kowloon'clan .usa c e ........ r ır a ın yapın~- getirerek ve bugUn.ld.I şartlan da na_ fikirleri alınmn.k U7.ere alMcadar Ve 
areşa r .1 are (~Tamı 5 iJlcl pylaclal bildiljlıyor: CDenmı 3 inci sayfada) tır. zan dikik.ate alarak bir sanayı k.aı:ıunu Wetlere gön.deı-.lOO('fl bıld!riımektedlr: 

bir ~:ı::;tma C Askeri vaziyet =1 Tifi···~1emI···bü"Yük···Bir 
~~:i~ Alman ordusunun Rusyada deha kaybetti 
~ff;If~ yaptığı zannolunan hesab yanlış- Milyonlarca çocuğun 
lla an çekJ,llmeık ıcn yaptığl:ll rıcaroı v b Af .k d k. . . hayatını kurtaran 
a~u1~ 1:~; :=~Fa lıgı ve unun rı a a ı netıcesı Profesör 
~ orduıstlin bh' z; f<'! e!dr eıttak. 

~~=el~ ı~: ~~:Jc bil v: Afrikadaki mihver kuvvetlerinin sıkışık vaziyetleri Cze•nl o· idi e~nı t!rnz:ı.nd~. Bun .. !>"er vermek Şimali h" l d A 
iJ . da.ha sent. nıuhıı·.t" n muvaffa - vahim bir ma ıyet a mıya oğru gidiyor 
tunda kalacatız.. ouna • ım 

• e b:ış:ırab: -c"'" ~- ks~ur~cek. Yazanı Emekli general K. D. 
Fiihrer b!2il were kad~ a~')·a ç n., 
. Aıf.ttt ileri. her şey A ~ 

Bir Alı"'a~ generali 
j ..-f f 'l et-ti 

v· . 23 (AA.) - Lcningrod 
ışı k ınan 

Japonls.rın Luzan ada. hızlandırd1kları sırada. Avrupada Sov. Alınan kı.t'ala.rını şiddetli ve fa.ııııası.z 
Uzak doğuda .mra hareke ıennıt yet Ruızya oepheainde ve Afrika.da btr ial7ıda ta.kib eden Sovyct zırhlı 

s:n,dald hAV1: . ve ırmaıı: ve ayrıca Mın. ga.ıt>f Sirenalk mmtakasında cereyan ıootörlü, s!h-arl ve plyade kıt'aların~ 
:>-'1LZ daha ~:kıştda ~ ~karmak ı.u. e.1ımekıte bulunaın muharebeler de dik_ yeniden müh!m deneb.lecek harb nı.aL 
Ad>O ~sına IDI\ !&Arşı olan w. kıııt ve merakı dıı.h& geniş bır ölçüde zemes1 e:ı.e geçilmekle beraber woıo. 
:et e Fi!JP n ~ artırdıkl.An, :tn. U>nd üzerlerl:ı.e ce.ıtecak derecede e. kıolam3k Şhrıni de 11eri almış o!dtıkla. 
vUoleJ°'..n1 tXraZ _K.on'ı ili>terlne liQl1 ııa._ h~i birer safhaya dahU ol. nnı. bildirdiği ~i 21 Birlncık.A.nun ta. 
gJaler.n HODe :ıan ve Malaq y~ muşlardır. r1hli Alman teblıği de Sovyetlerin ay_ 

Ondan evve' Avru
pada çocuk vefiyatı 

yüzde elli · •· 
YAZAN 

Prolesör doktot 

Sadi Irmak _j 
Phesindeki Alman ordusu u d 
nlarından Genemi Yon Rumste k 
duya ibir emri yevmi neşredee 
hi .~cb'r-~cl .. n ~o1ayı vaz.feden 

.ı~r.;n! l\'flışıatıma uh'•lif mın~- Oer(dcr.en. 20 .BirinclkAnun tarlhli n1 böl&elertien ve aynca Leningrad 
ının Uç n1 .... . 

rınJU!.daS ~ru yapUkları' t. Sovyet lkıbl.iği m.eıim cepheslnın muh.. muhMa.ra. oemberıne karşı icraya de 
-ıan sınga.pı.aa ~ diAA 1:~ tıtji! bö]Selermde geri sıelt11mt'ltıtP ol ı (Dc\·amı G ~ı sayfaC , • 

(Bu şayam dikkat yazıyı 3 Uncu savfada nkuv=\caksınıL 1 
"' ~ 

kiklı.;;1ai bi:.di.nn~~~r. 
• ~ ... h taaJl1'Uıil '; . 
~ . ' 

~ ,.. . ~ . 



Hergün 
Alman ordusu 
Yüksek komutasında 
Yapılan degişiklik 
~ llr.m U,.JdısiJ _} 

AJm n du§man.. 
U.) ük tef& de.re yol 

y k umıdler de 
..,,,nc:·•ızd r, netek m 

ı eık ı z nt ları e L 
d ha <:la gelecek. 

SON POSTA -
Resimli Ba.kalaı = Parayı kazanabilir, sıhhati hayır = = 

iman her te1deo 
en kıyınetll h&&lnesi 
hafJdlr 

( 
fada elua.k komdl hayMına ehemmi1et 

odur, fakat en u korudutu da ke.ndl 

ehir 

venr, 
aıb.. 

iş, para, meni u:vıbı iter aman telifi edilebilir, fakat. ani bir 
Jwı1ehkla delil, yavl\$ :J&Taf. .a,üle sü.züle ıriden aıbltatln bir kere 
daha ıreri ge~~ı mürnkun detDılir. .................... ......-•. ----------------....... ·-·· 

erleri 

1 

Sabahtan Sabaha: 

Eski harbin garib 
B r hatzrasz 

"-.. ___ Bur.ban CaJaJd --

G eçen harbin son yıtl n 
geçınmek. haylı guç}ef111 ~ 

Bugün memlekette bol bol gorulell 
şeker, ayak.kabı, kwnaı g bı terltl 
vesıka ile ancak b r tadımLk. bJı 
g yımJik veni yordu. Cer ı bil 
(men'ı iht k• r) ko syonu vard 
Fakat zencırleme t c ret a rl d 
yor, hususi .1lusaad !erle vag 
careti yap or, g ne hu u i 
adelerle orta Avru adan m 1 
l"yordu. C da maddeleri gerç 
mamJşt... f kat bırkaç dde b r Jr. 
b · rkaç cld en geç:t g için ı hın 
ed' Ie.mıyccek kadar yühe1n ıt • 
harb ticaretinin n ticea nde medl 
lekctte (Bulgurpal s) adıle k• 
neler kurulmQf, teker kralları, ka 
prensleri, altın bab ları türem 

Cerçı yel iıf..irdu, su gotur lu ,_ 
krallardan, ne prenslerden az z• 
manda eser kalma ı aruma h k 

süpürge tohumu, bul ur l"pa ı 
mekten b r haylı z y f diiftu. 

yapurıarı b~zuıan Fia mnrakabe komisyonu 
ımam~ızdakı 750 pirı·nce fiat koyamadı 
Yahudı ne olacak? ' 

bulgur _25 e S_!tılacak 

) 
.1····· .. ···· .. ··· .. ·•·• ........................ , 

Memur maaş ve 
ücretleri Cumaya 
kadar veri.ecek 

O zamana aid acı bir h ı ra 
vardır. Ercnköyu taraf nda b r 
ha dostumuz vard Varhldı b r 
tı. Bütün zevki l\V ve ç"çekt". M 
5 m ne göre bıldırc n, bdtas ha 
karaca avları İçin lzmite, Esle ıe 
re kadar gıttiği olurdu. Harb"n 
yılı doyuramadığı sadık ve c~ 

Pirinç fiatlarını tesbit için Vekaletin 
göndereceği maliyet fiatları bekleniyor. 

pirinç 80 den 60 a kadar düştü 

Dün alakadarlara tebligat 
yapıldı, Defterdarlık maaı 
bordrolarını lıcuırlıyor 

k.öpekler ni feda edince bütün 1-. 
vesıni bahçesinin güllerine ver 
Renk renk, cins cins giılleri o k 
dar mesburdu ki uzak yerlerd 
meraklılar gelir, Afi isterlerdı. 
z"m taÜmgah Erenköyunde oldu 
iç" n hergun uğrar, öru rd iç 

.Memur maat ve Ucl't'tlerlnin de bahçe maka , k çük t rf t 1 a 
Kurtxuı Baı'ram.ındaa enel ,-errı_ macunu b r demet az olan m n 
mesf haJrkmcla, du.n tehrlml:&drid 
alibdula.ra lub eden &ebllpt ni aepeti elınde n d de giıller a 
nıulnuştır. Bu kblil'a& u. nne aında dolaşır, boce !eri öl u 
Defterdarlık derhal banrlıkl:u-a yabani surgunlerı ay )dar, f d n 
başlam ŞC.ır. H r dair ınasş bor. r n d pi r n ka r rdı K ym 
drolannı haurlamaktadır. :naat.. seter ve puv nterlerıni ita) b t i 
l;ır numlizdek.i Cuma gunü verile. 
celdlr. t c~ r en a m 241 du. den beri gözler nde bulamadı 
den iUba.ren tediye edllm ki(! ol. neı' eei ya.va1 ya a~ canlan y-0r~ 
dutundan. bunlar da bu lıart.a sfl. Bır vazife ıçın akı y kadar orada' 
nuna kadar ver ecektlr. ayr ldım. Döndu"um z man z 1" 

l üz 1 raya k dar olıl.n m«-nıur retıne koştum. Beni ~ap da ka 
ll\all4lannı muhasıbı m ı 1 r ii. 
diJ ciWfflderd . ıoe liradan yu_ !ad ğı zaman ade tan y ad llr.. 
kan olanı r d Z t na ka n. yuzu b r ağır ha t 1 t n yen • 
dan a ahnm le &ecU. m1ı1 s"bı .ap arı d • 

~ Bel d~d; memu 1 rın ma s - C çm t>Isun, dedım. R..,,... 
ve ü retlerini (,'uma &"un il ~ re. s z m yd ız ~ 

•• C«"ktir. Bır şey söylemedi. Elim<:len tııt-
Bir mu vezzı tren \ ................................................ , tu. beraber arkadaki aıuı bahçesu': 
1 ' d• D 4 t, k .kadar yün.iduk.. kapıyı açtı ve 

yapa a • a tın a can ver 1 ün mu. 13 i r reyen elıni uz.attı. 
m u '"Beyaz dda, Soitanağa mahallesin Gül bahçesi ortadan kalkrnı':İ 
f r r taı )a Klır. de oturan ve aeyyar cazete rnuvez- e. rna kom 6 muht"' Nadide giıllerin tarhlarında ye 

D ğ ki n leh nde olarak ilerL zıhğı yapan 45 yaflarında Çolak 7 ""- fıtkıran pataııeslerin Yetil yaprak--

ye suru eL lec k. tek nol..ta bran Mehmed evvelkı gün Bak rköyun. Dahiıiye v c:kiti l.k tahsil sayunında k. ~ t k.f d. d·ı larını gördüm. 
ve crayı ko ay a racağ olabıhr, den Sirkeciye hareket etmekte o - lr L 8 ev 1 8 1. 1 er Bafl!Jlı çevirdiğim zaman ibti1-' 
al y.hı:nde uraed.lecek mulahaza lan 43 nwnaralı banliyö trenine Ankaraya Ön..-lu uğranmıyan t:Vaer Asliye 

2 
nci ceza mahkemesi dostum çocuk gıbi ağlıyordu. 

ıae Von Brau h .sch le Von ~~ı.. binmek ı.terken müvazenes"ni kay. Şehrimizde bulunöm•kta olan Da. Maarlf -'~~.:red~ dün de birçok muhtekırler hakkın. 172 J c /. ı 
telın atrateJ du9uncelerın~ w ld • hedere& vagonların altına düşmü;>- hl idi ye Vek 1Iı VFa1~k ztrak

1 
dunk·· öğ ~ meJD0ft~~<,...":..":ı. u;yı.nıı 7&P•~- da tevkıl ve mahkum yet kararları UJU#!han. aJıı.a 

rn ye da) anır k el m ~~e egd w' tür. e en evve ı ayete ge ere Valı ....,._.,..,nwu ~ · .._.-
çabaıA yuru ugu v d • yan bazı seurULer varmış?) başlıgı al. vermıştır. • .......................... - .... -·•-•• 

faka l le~ n Yt ;a:ı koruyan ald Tren henüz yol alma a b ~~~ 11; ve ~.e~~dıy.e Re ~ D.r. l~tfı Kırdar. t&nda .lntıoar ed<."11 yazısı Uz rıne laı._ Bunlar araıtında Tophanede kok I ] 
zaman ar a _1 t tını' iından bu ani kazadan ma~ n s la goruşımMJ, v layetı aldkadar eden t # ........ "'- ........... di• •- · · ·· :1.. tk• L·· .. • }( A 1 • y o ba'1'ayı.nca a n J f I iYe ..... --. ~·- • :ıı;.ornuru ınt arı yapan &OJll\Jrcu ... U 
• ten n z.o 1 n n du .. u· ncede. haberdar ed lemem "• zava l mu - muhte lf er etrafında Validen Tahsii -ıı.ımfaki çooutıarm aaymı M.ı d ı_ • f•h" f" 1 

unm Y " k 1 k · h '-- - Ü cınme , &a§ar peynırını a lf ı . -------------ed cı sor d ed d ~ vczzi tekerlekler n alt nda il\ ara ıza at annlf'tır. Veltıl v layette ve yazı.mı, 8/XI/1941 CUitll'l'tesi gün ti C I t d H h 
ıcrada ve f aı e d ogm~ ~u - feci o r ~ilde ç ğnenmıttir. Emniyet Mudurunu de lcabul etm. f. v v m z:n blr..Qn Jtaza ve lıby er n_d a a satan. 1 a a a a a.vyh ~kr • andnın. 
h anlaY 1 ark ar n an ç ıun"Y o. k b t ti Dab ) V k l .. vl d de talilmıtllıımeııın ~ dlği aaalar da. a mezecı ıtemat, et ı tl arı an 
l da elbe te aoylenccektir. Bu müesıd kazayı mutu ta~en Vr.li BYf di e R .og el f'~ •,onkra h d Yaı> bruş ve muvaffakıyetle ne. maznun Çarş kap da kuab Ömer 

iıht laflar n ah yeti ne ola. durdurulmuş. vak"a etrafında • Öaf" lda e K yet elsv e «> ~ ıe tceenm lr ile Bcşikta ta yufkacı Hasan 25 er 
Fuhrer n 'Or uya h taben çı.. kıkata bqlanmııtır. r ~ re Ku an lgtlna..., gıtmıı Aneak ~e bududlan lçinıde1c" lıra para ceza51na mahkum edilm f. 

kar beyanr a ede bu huausa o ve omutan orgenera S..n t No. bazı ltıazalanıı kenar mahallelerinde lerd"r, Bundan ba,ka dükkanlar nın 
ı ,. yanı z yar t etm ıt" r. ·'- her na 

dar bazı belıruleı bulabil r"z. l 'sku"·dar Parti teşki atı Vek"L dün k mk" " 1 aa.yım' :yazım meml.:T.ı.aTIDIO • da 7 er gün müddetle eeddine ka -
H r H tle.r J.ül'aa olarak d"yor U A k d { a PH dı e ıprea e :.sa ukr~amacbklan anlılş~._b Jf aç rar ver bn" tir. 

L , • • t • edı"yor n araya onm ay arpa a ga. ~ a e reisienrhn ayım buıv T 1_ d b LL 
1 

S d lı: C 
1 ILll mesaı ını evsı nnda Vali ve Beled"ye Re.. Dr adan vaık:i mU acaa.l.ları Uzerıne bu OpKapl a ll&&ll a 1 • a a • 

T .AKVlM e 1 l.c1 tebaa 
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Zilhicce 

' 

LQtfi Kırdar, F.mn yet Müduru, v : e çoe rın da o gtkı geç va. ta .. rla n hur }usuf ve Bayram, B.ey. 
l·yct ve B d"ye erk· n taraf ndan oglu MeJ?Ut yet cadd inde M e"-
uwurlanm ı r. e. t k pa tanesi sah bi Tcodor·, Ka -

-~ • s rnpa ada b kkal H md b ki rın. 
içinden gömlek kolu da da muh+,.ı f ih ikAr suçl rından 

cıkmıt ...._ - - - - - - - - -. - ~ dolayı tevk f kararı ve im ıt r. 
'""nt··mzı:ı.c~ f ~"n-.."""~ B nlardan ba a, Z ndan apıda 
,.., ......... 14 v huzur lçind klrall et. . ı ~ . N · k d 

tiiinıis kurban ba raınmı bn emnh·e. ıthaı.atç tuc r ı o anıkn_ a ma v. 
ti aalllı WrUk ft milli yardımla b r k ·ne ya v ı üzer nde ıht ar yaptı ı 
el ha t&kvtyn-e Vttll a Jd tm k n 1 ı tesb · t ed ]mi t · r. Adi" yeye ver len 
tlannımn :reni bir terci si olacaktır. suçlu dun a rye ı nci ceza mah -
\' tandAS! Hava 'Klll'Ulllun• wnatraa! keme•" nin kararile tevk.if ed im· Ş-

r 'llllı.rk~"v-L-v-----.-. - - - - -'-~~~ .....- tlr. 

iSTER 
lSTER 

iNAN, 
lNANMAI 

Bir onyueumınan 

DJ4'kf'ubda soyle bır 
ras ıeldik: 

- Yerli fabrikalarımııdan birinde 
~ ılrn ço ıruzel bir kadın kun1.a41 
aldım, us 1nt da ıaı ela vur. 
mu insana lt4mad v or, flatı 871 
1nınq, bıı zaman iç 11 adeta r.udan 
u uz. 

n <.I ilk n u nk rnıkte 
lı; uml k kDln&'f bu fabrikanın sa. 
~ yerinde maal Jolllu tar 
aldıtun kuma bir parça keserek 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

"si-erlik işleri 
Şubeye çağırılanlar 

Bey la Yerli As. .Ş ~nden: 
ANıda emıtı, ri)f.bes yazılı Yd. ı.ıı. 

~lerın attle ~e müracaat.tan 
ııa.n olunur. 

Yd Pftde Tgm. H lm1 otıu attıe1. 
ınao H~ ltuıtma.n <14585). 

'Yd. 'IUJ. Yit>. Ahmet othl Galip 
<38206>. 

lstanbul borsa Jı 
22/12/941 ~ılııs • bpanış ftatıarı 

C&KLU 

Acıılll n ka 1 
l eterlliı 5 .22 

100 Dolar 132 20 
ıoo tnlvre ft. 
100P9c)eta 
lOOTeo 

m 1 00 lavet iti. 
Bır aıtm. Dra 

b gram 

7 % 933 Tll.r borcu 
traıış3 

Sıvaa • Erzunmı 2. 7 
Meoritez Bankası 
bmir Esna.t ve Ahali 
Ba'*a• 

12 89 

30 SS71i 
28" 

407 



Profesör Czerni öldü 
Tıb alemi milyonlarca çocuğun hayatını 

bügük bir dahi kaybetmiş oluyor kurtaran 

Bilmecemiz 
Bua':in 4 üncü sayfadadır 



f<Son P01ta» nm tefrikası: 2 





... , _ ..... 1 ... 

Memleket haberleri 
Bigada tahta bacaklı bir 

adam, damadının kar
deşini bıçaklayıb OldDrdo 

Tuneell Vilayeti 
Nafıa Mtldtlrlftğtlnden: 

! - Dta1ıllımeye t.ooumı 1f Tunoeli ~ dıııillllinıd.e MııemeU Seyltben 
JOlıı tes~ tttrabiye ~atıdır. Bu 1fkı mı.ah.ammen keşif bedeli 
il0.000> DmdU', 

J - Bu * a!d p.rtnama ve evrak ftl!l'.lllıu'dl: 
~ Ek3Llıtme şa.rtname.si 

b> Mukıaıvele projesi 

........... &afllkam: 170 

kocAJZfusu~ 
Filiz Japonla güreşecek! 

- -
C> Başmdı.r!ıı lş.1.eri pm&l tartna.m891 Her ~ tutıma.Jc., paam.a.k, b!Jnik ta.Tıaı!la.Tl sa.fi MaJ.ı:la örtülmü.ş vücut» 
d> li'uewi §&I'{.na.me oe ~hu-sa. lbrmaı.., ~ vw-nlaık vardıı. maJık OJanllıı.rdı. 
e> Şoee ~-e !tö.>rüler ten.nt prtoomeıll. Gü:xy ~ l\>lPons Jı:ucücilk Ja. Emeleri iıki paıımak k:adm}ıgında oıı.. 
b Seridôpri pcm pdıl:'\lllD:llllll. iızerıne blr dev gibi sııilı kil. .Bü.lli:ı vilcud.la.nnı.n ınınassaı 
llb · ~ tutm41k l.ste'.it. yerler~ nıasıırı1a bır zırh gi.bi kaplı idı. 

Ist.ı,ıemert bu işe ald evraktan §CJl9e "9 ld'ıpr~r tartn~ ba .. Ya.'lcye:tam, t.lılıeır.mıe saldımıı :Fr.an&Z PMQe1aı1i, paırnnak.1!.a-ı nasır iç.nde ida. 
B' (Bı\Jsus1> Y'biırlilc k;leri gm.eı ıart.namesinden mlaıadl6>Dl c2> lira m.ukabüinde aıs.Wııııım sağ bl.Je~ dan ft,_;!ada., ....._,_,. .._.Burada her ilı:I'~ I4nırnsa., ınalınımıeye sen . g.n tutbu. Bı.r Pa.rıamklıart Lirer m~gen-e kadal' 

...,_. """""uen JIJC'l>iılr. olıı.ıı ve tahta ait!» d!~ ceıvab vtnniş ve avh:ya Ttmcıeli nıa:fıa müdliTlüğünden satm aıııabllirler. Şo.~ -ye köprüler fenni a.n ~de &WıP bıraktı. Ve ı:.lire."Je sol seııt ve hıı.şln id:l. NereıyJ. tutarı..ı.n.a o. 
b8oak!ar Ozertnde deyneJde y~en çıelı:!t ti antblıı(ya iı:!zınm ~asmı ta4ı.. ~ 'le bay.mdırlı.t işlıe.rl ııeneı şııı.rtnam.esinl görmek i.stlyenlıeT ~dul ıtutu ~ suıp saaverdi. rada bu1Iunıa.n Asabı ez iYDrlar ve felce 

ADa.k Rnınde biri, bk cina ılıt::çeüı& ~. Bucun ,.__,...... Tw10eli aaıt'lıa dalres!ınde bede:.Slz Ql.areık görebllirl~. Po1panm,m lLi oli!ği de bir anda du:r uğnııt.zyoriardı. 
~ dıam:adıın ""·w.m .. g...Aaof ,... u:>reıuı"' du K.oUarı tş:Jemıez ha.ı.c !d' m .,..., ..... '"""'9' •~us- t;aıvpı,ra ıkla.nşarı M&hmed:n ltar~i 3 _ Dc9111tme 711/942 Qa.r!amba &'frnd sut 15 d~ TunceJI n;a(ıa mü. Frarum acelan.ılwı , :e,.,.~~:.,.l U.. Pol Poosun sağ ve sol ko!lan gU .. 
t1a.!a U~ b~ yeı-ın~en b.ıçalt'lıy&. M'UMtıaıta Utı00 ~ala.rı.n tA$ınmii\Sına Oü!r:ı.ı;&ı; • • m.ır8 ~-- Y r~ soınra; simsiyah çllrümü.ş ve 
ra.k t~l bır şekilde ölıd.ünntlştüT. mAa1 oıDıısac lıit4miş bu ~ h1d.,. .. .,,.,.,. biına.slnda kapalı mrf usull!ıe ~. b~ .bem idi. Japon pclı.lm~nı, ~ ş.ısm~ YUkya.t'8llın parmakları. 

HMise oezyJ.e ceres'8ll ettıt.şfü: şın_ d6ttesııen tq:W .Paztt maroı v~e " - Ek.slıitmeye girebilmek için jafleıklıfın.ln 4:750 in muvaJı:ıkat teminat içlllde has~m;:ı a.y.akklr.ma hü.. Fre.rısıe pehlivanuııu lj!.~erini bu.rgU 

rimize bağlı Yeaiçift!lk itö;·ünde otu_ hamlette Mll!it.al' tnerloe ~ Te BfllAl<iakl nısai.k.aları haiz <Mup C'(istıern\e81 luırndır. cıurn ~- ~çe.er<Jıe sık.U. gibi ~. 
ran 4()p&f PazlnJn, rene 1tö.Y iı;!nde ramış beıttte · ~ ,ı..,,A,., ISılç. &> Wıledıeın en 112 tatil gu· nlerl hariç 3 -"- "'"'Vel rn.--a• v1ıA1 ... t1ne Nihaş&t, iki bu.çuk dac.ı:'ltad& Polı:;on Lö:nan da güreşten sonra: a-• ha.. 
evli bu:ıunan kı1zı, tocasile ötedenberi ~ire haıımın~ ~ ... ..-,;w. bıçağı ~ "' ,.,~ l.U4J" su ba(;ıım bir ha.lde boy.u, boyunca ıe • ....__,~ı. z .... 

eçl!nememeQdte ve aralannd.a kAT@a. . ..... lta.blne ve Ttieu.. ~lıt edıe:-<!'c bu J4e girebilmek i<)in alwır!wş ehliyet veısmıa:ı. yendl. -~~ lııLr o:muıt.ıadır. Bu şktdıetn geçiırı,ısieli_ ctunuı;ı mu:ı1tdif yerıerine .saplanuış, bi_ b> Tiıaaıreıt ve saıı::ı.syt odası sicil veslbın. · Ydkt.v~ baısıru.nı cvçat>uk bü.in Ha!r.A; geırdt Löt'an, gerek Pol Ponl 
ğcı sebeb!oi, bel' :l'Jllm.an <lama.dının ;anyı canmı; oJııuııı.lt yere eermi-1r. C• Bir defa da devlete '1.ld 50.000 11ı.tılllt f088 " 1ıel!M1e işini ID'U'ftffa ve 6lı1 ~ tlJtma.z br haJıe get,ır &il:reşten sonra; kt'ndıl 1Keıviilerlne g • 
~ bl&aa:ı Pe.ali Atsıı.k. ar_ VM.'a.yıı haber alan wa.. derbal k1;feıtie J8onıA,! etnlll oldutuna d&iır ~ ~ - y!Jıemeınşrerdi. Etler!., parmaklan tut. 
ta b'.ı, a1le dedruııd.Usundan ıaımnış, lı:eıWl ,..,..lııım• Qaoakkale mah.\'.eme 5 - ~kU.ft.,t 3. meıddede yazılı saaLtıen bil' 8BM n11ellne kbdar Tuncel'i Shık ~ oynadı. Herkea Ja - mu,vordu. ı dama.dl Mcıbned Um:ıdalı &YL sOe etMıd«tıi.cJt.lr. Y&plı)an oftrmtUmıı;ş_ J>Oll.U bir eiıi:maz te~Akık:l e4tmıete ~- Japon!'.la:r; gazetelerde ilinlaorm& de. 
r:ıp ~ evlne geır.innek W,emtş vt> bu !:ı\ld ~ suçu sabit dul nıaha. claıiresindekl ekı~ komisyonu ~ftinıe m9.itbuz mukabll!.nde lıad!ı. vam edi.yorJard:ı. 
fiJclr~ damıw:bmn ıwine gitnUtir. BiL Faali 18 sene aı .un ai:r hapis oeu._ ~ edi..leoektlr. Posta ile gönderlleottc mellctupların nllıayet 3. maddede J9POD b&tırJ.yordu: Bir gi.in, MısrrLl Prens Fıl,g NurUI .. 
r.lik Jae.tdeşi Mmt:.afaı UwıılR. bir ça.tı sıne. QlltJtırı11metr. Garib bir :rmztl1 ~ t:adar gelmiş olm&Bı ve aırttıııuıa, ekslltme w ihale kanunu. - Meyde.ca el.kıp b~n nepo];yon aA. leha. dedi kıl: 
a.?tuıda oturan Mebmed uzun: t:Bu. :seri olıaMk. Paali AkBağın Ill3ı u:ygun <farllt mühür mumu 1Je ~ tapa.tıım.lf olnuw lB.zınıdır. ~ ~hlivanlar \'ar.sa ilI'& - Pehlivoo., su Japcmlam biır d• 
rad:all hodbehod k:a?ll alınamaz. mem_ ~ebmed' de b!rbç gün soıva eoeUle ~ oiıac'J,k g~r kabui ediJmeı. c11S28> ile buyun;lrier.. . sen ~?. Jdtelıte malllloome '9&1'!• ~ir. Pw:li ı~. P'Kllniı pfllt sevdiği kızı da bu Ja.pon pelilivaıımın bu teltll1De hiç - Müsaıade edersen:Z gUr~ım ... 
~ ~~ :~e ~; =· <M bı.!Qrak baba evıne dön_ Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ~ilvan ccsu-et edip meydıa.nQ cı.. CArkıu• ,, ... ) 

S l K 
• d Acaba.; JaıPOO Pol Ponsa ne yapıme_ EDEBl. YAT 

Ad 
_ _J • !Sam _J ı.! atına ma omısyonun an: tı ~ bn"" ....... "~a t>aşladl:Jar: 

anaaa gayrı mqra çoca • .unaa oır ihtiyaJ' dilenci _ .. ~ ğunu suya atan kadın boğuld• 8/2inetinun/942 Pertembe gunü mat 15 de açıt. eulltme ile J 50 taknn - Löımıl~Uşe. haydi mıeymına .. · CBas tarafı sayfa 3/ ı d!!dlrl 
bıtıl'lilc sa.tıdıall:ı ell>Iaeal aJl.naroktır Muhamınen bedeli 3450 Ura ve ilk te FI1111lfmLö şeretind kw1bamıan ı~ır. Kamıa.nmf Ka.rd~er'de olduğu albl ... 

Adana (Hususl> - Bahçenin Ha • 8amsull (H\ISD61> _ Evvellai ....ı""' • - ren. FransıWıırtn J6l'Gl'1 t12!l'r:ne Bu ...,.~ 00 ıd · ? ÇUn"·; '""" --k:.. ......4-.ft 

1 
..... minatı Z58 ura 75 k:.uru.,..."r . . , , n~. yıe ı ""' .vv"-~e uıw.;;,,esiınde .r.....,.._ ad;ntla b r elelır.riık 1.'abribsı önünde, dentz ke _ i._ • .. ,, . • yerinden b.!~ıaırak Yüiı:Ya.blna U:e gU - toXevsky ~a.tt.a ya.iı,ıız keder çek _ 

P3'l'i mtŞru çocukunu doturdulc OOl1lldL bi:' oesect görWer&k byfi'yet Şınrlnaımart koml.<!\Yonda. hergun göru~lir. İst~klllerLn ekslltm.e gün reşm~ kabul eıt.t!tini söyledi:. mı~L Yalnız llıÜ7JÜllle karşıl~ış ve 
tac b~ gün sonra o c1va:daki de. ten abıtamız ve mUddelumum!lUı: ha. ~ &aatl.ode teminat: m~kbuzu ve k&nunl ~farlle Galata Mumhane Lömn. soyooma odasına gitmiş, hem tru hüzıı:ıri1 tasvir e1ım ştl. Bunun ıcın 
~~ ~aptlçoa~ beı:rdıı.t' ecfıi!mi.şt.1r. Ya.pılan tah1ı:lbıt; c&d\:1'91 54 numaral.ı dal.rede satın alma k11romisyonuna ge:meleri dl3G0.8QYlmıU.V()r, hwı dıe, düşüntiyrd.'ll: eserlerindeki şahU>ln.rın hem n tıeP51 

ö - Acıaba; Ja.pcm ~ ya}Jl,VOrd'U?. Pol hasta ve ıtereddı,ye uğramış 1.avaRı • 
cutun cesedi çıka~ ve Fatma re bu ceBedin iht:i6'al' ve me!!Oç bir PoI!Slm b!llakı!'erine büyü mU yapmıştı? la.rdı:r. Esasen mUeU!fın 8tend s• de on-

.e\~ edilm1ıtir. ~1 tadın cMuğu ve denis kerıa. .. Devlet Demiryol ları işletme u. M. den: ~; Löra.ıı d'IL meydana. ~ldi. Jardıan biri değıl nıi idi? Kcnd si de 
nnda ~l yt.11J'ken den;ze dtlşe Jaııon ba.?ıırdı. Düdük calıdı. h&st.a. ve btiuük dehasından yara!an. 

Nazillide ıiddetli •oğulılaT relc t&zaerı boğu!mu.ş oıootu bmaa Löıan b1.1Je.k].eırini vermemek icin ca. ını:ş detll mi id.1? 
Na.zilli (Rusu;tJ _ NBZ!l:.idıe şidıdetli tine ~ Ye i~ m!n ve= DD./201 No.ln too.zllılfJı eşya tar;rem 1/2/9'2 ~ itibaren ka.kll.. l.ı.;11Yoırdu. FeQca.t: bu sefer de Yilk:ya_ Bımun iç!n, haya.tında elde edeme. 

sotukflar :r.asııa. ile devam etmelwted!r. ~. rıı:a.caaat.ır. Bunun yer:ne ayni tarJ.hten ilAıba.rm &yo.i numara altında. yeni tan Frıam>1r& pe-hl'.\'&nınm aılrseğ:nderı dlği i!Ah1 e.ffl. o gu.fran nur u biıt•.ın 
u:zıun yı~ bu ~e görül_ b3r tarife mer'iyeıte tomılacakıtır. yaJc.aledı, b!r mengeoe gibi sıktı. Lö. önuiJnoe yaa.ctığı ke.ı.tli eserleri içnde 

mıed:lk .şiddebte ol.r a.yaz eserek k.a.'V'll.. ,l.Janatla bir delikanlı bir Yeni lfıarifede 1700 ki.Joııııet'reden fMla. mıesateter içlnı de ten2li1At tem.in nınm sol kolu retce uğramıştı. Daha aradı. 
rucu b.ır soğUk yapm:ııkta.dır. Soğuğım k d b kl h .. ld" J•• edllmı1şbir. fila.Z1ıa. ta.fsilA.t iç;n .ia'..asyonla.ıw. mlir6ca&t edı!lmel1d!r. k.eDdl«:ıi •topııu1Lamn1'alı sağ kol-une hU.. ,Aaradı., ve bulamadı. 
tesir.le portaml ağa.çta.nnın siv~ a ını ıça ıyara o ur u <9551 _ 11325' cum edip mta, Pransrz pehl'vi-wmın ya.ıruz, Rus edebıyat.uııı b:.tt:an dün. 
Jıer.1., taze dlaJlan bunışmuştur. Bll9Qk Adam (H.ww;l) _ Melımed Eınml'"--:--------------------------10, kohı da mefülç bir hale geım.:ıştl. ysnı.n hayranlığım uyandırruı o ı:nhr 
akaçlaır za.rar görmektedir. admdla. bir Gıelbnlı bugün beled ye ö_ inhisarlar Umum Müdürlüg" Ü lstanbul HillAsıı.; bir ou.ı;Uk da.ldbcfa Löran. serleri hoo ye d,tj, 

KôYlüniin k::ısalıada od'Ull sa'tlşına löb\k;ııeY! ye.re serd!, ve yendi Zaten bayatta.ki rolü de buıııdaZ 
müsaade edilinıek: sureUle ya.Uııranc sı_ mmcıe. UllKllnf ev kadxılarında.D He Baş Müdürlüg" ünden: * tbare(JtL kıot?:sı haıfinet.filmi.ştir. Buna rıa:ğmetı dlıyeye ras:ekıce d~rh:l.l bı.çağını çek. Gazeteler, JaPotıları gbk~re çıfkarı. tıclnıci m"kıılımtde, Buc!.ala'vı tahlF 
bir merlkd> yllıkil odun 

160 
kuruş, b.r ın'le ve anı ola.mit ksr.lına sa.pla.nuşta.r. Da.y1 •e eczabaııal.crde 68.tllan Gll;eli, sa.f, cuvaılet. iYotllb. ',?akılacaJt ve cllA yorla.r, Qdamları bır s:hlrbaıı., bir bU.. 6tm.de çal "ııcağım. o Z9.llıan, D<ı6 , 

deve Y'(lkü 300 Jwruş. bir manda a.r"...ba Bull8 eebeb kıBkançbktır. Bediiye ııas_ 1Spi1100lıarı ile ınhaı.rlar lroh:mya.lıanndaıı ellerinde mevcild bul:ıu.nan bayi ve yücU dı;ye ilin ed'yorlardt. ooievsicy'nln ş.1hsiyct4, bir ta.o; ü~Ü'1 
sı odun 1200 :ıwru.ştıır. KömllrUn ki_~ ee*ediJml.ş, Mehmed Eınin de sıw'.xtıar ~ haclmleırt göatenııek ~ 24/12/941 Çarşamba. akşamına Halbuki; Japonlar ne sihirbaz ve deki blr Gtabaııttna. gll:>ı b'raz d: h..ı. b" 
losu ise 10 ~ı satılma~ııd'!r. tevıkdf ~ir. lı:ıada.r en y8bn inhlsa.rla.r aatış ~ birer be!Yanname lw bildınne .. ne de bll:yücil idile:'. U!ak ve okkası?: llrooelııtir sanınm. 

• leri ~ olıunur, «11349> birer peblllvan olmallla. beraber, her Haltt1 Fahri Oaa.moy 



~-~:--
- - . -

23 Birİnciklnan SON POSTA 

elgraf, Telefon Ve T(el 
Basya 

bir Japon 
Müttefiklere 

•• gore 
(.&-ış tarafı 1 inci s:ıyf'adaı 

-l.Z Haberleri 
Alman ve 

Sovyet 
t blivl ri blcama ma teclir. Luzon'un şimalinde keşif fn. 

aliyeti artmıştn. Luzon'un şimalın- Singapur hakkında bir Lıı:ııız hikim ve .... 11si bu a---

1
• ') de ve cenubunda diiızmanın hululü.. .. ~ -

be... ., r h.. . .. agzındıın tek kelime alm)J'a mu"8111k •k • lıl ne karşı taarruz teşebbüsler\ yapıl. sat I bir muşahede olaınamıştL DcnllcbUlr .ki Japo!I ... 

1 ·, tar f t d mı tır. sa susunun blnlcnbu"c dili kllidll98ı1io a a anu ane Her şey Japonların f'lipinlere Japonlar tarafından ıı:.ıpt.cdılip e. I bo.tuı kurumuştu. 11.ıtt.l, m; hkcr.9 .. 

Ç V 
•ı f k a k çıkard1klarl k•t'aJarln aded'nj ÇO - dilememe İ oz;ık ~rk harbi ı..ze. ndamın idamııu k nır \Crlp de h ... 

arpı~malar oldug"'u oroşı o uza ş r ğaltmağa gayret ettılderinı göster- 'il rinde ıı.zim tesirler yapnı3k 1 idadmc:U infaz edildiği sırad.ı dahi tek bir ... 
'i mektedir. Diğer bölgelerde kayda A buluwuı Sıngapur, bin bir g- er htkl. I kırc!ı soylememlşU, •• 1 kumr. ndanl 111a değer bir şey yoktur. >elcrindc adı l"ef~ efB.lnevı beldeler Bu hid.i.se, Japon.b.rın naşıJ ~ soy en!ynr "'. . .• Şimal cephesinde NeVYOrA, 22 (A.A.) Kah redaı ayarında bir ycrdır dm e mübal.ığ:lh bir azim ile emellet111 ulaşmak ~ 

1 U ~ Pns>'e bı.ıdıTi sor: b;.r şey söylenmiş sayılamaz, rında olduğunu guı; crm~. IJJ:I ....,. 

t Yln edl mlş Singapur, 22 (A.A.) - Resmi Resmen haber '/U ld g ııe gör • mo. Bu isim Sa.ı knlçcıHr ve aı.lnnlır U-yakkuz ve lnUbahını artırmrştı. 

Finlerin şı"ddet"ı· bir a . tebliğ: torW .tneıı.-:.z keşi.! ko4&tı, Trab memleketi manaxıııı geliyor. Haddi Singapur denilen ıuLının dll.lıı .... 
Hşil:l.1d.ng 

22 
(A.A.> _ D N. B.: Şimal ccph,esinden bildiriliyor: 8~er v~ 240 killım re mesafeye za inde tabla.tin en i.: hammul edil. rusu yanmada h.ılkımn ~tim <'lııMI\,; 

hücuına geçtikleri Msı.b.alY ~ellerde dolaş;m b!r şa_ Bu sabah. K.ualalumpuz.'dnn haf.f lcadar rokularok bu· tayyare meyd.a. mC2 sıcaklıınna maruz bulunan l'in.. yctJ Çml.i olduğu için inıillzl rin mL 
ylaya gore Mareşal Voroş.ıı>! Uu.k., hava faalıyetı rolmuştur. Düşman nında Mihverm 24 tnyyaresinı ;.nbrıb gn.puro ingfUzler ot.umlablllr bir Jer dala& tedbirleri ııısbt'tt'n d:ıru llıt 

haber ver liyor ~ ~ ordus\lD.Un b&Şkumaıı. tayyarelerıle bizim tayyarelerimiz etrm.ş!erdlr. D~a.n g.ırn ronu ımha haline getlrcbilmt'k için lns.-ın dt-hası. ln:rlıkla bir tatbik ı..ıh.ısı bulabilaı4111r. 
da.nlıtma 4l3Şdl edıl,m.Ştlr araamda bir muharebe cereyan et. edllm!şt!r. nın mcydann koyablkef'~I b UUn im. F.sasen onlar da ounuıı mukabe....., 

B l -- K~ omu mahfe 'el"Jlde .kay_ mi..tir. Tayvar~ kar .. ; koyma lopçu. Bin.rıı.zl önlerinde kAnbrJa burnsını kchlz ctnrlşlerdlr. hAkim ida.n>ye karşı mutlak bir .... 
dut er in, 2 2 (AA.) _ Ahnan ıor. bu ha.be ~eyyüd et "' ·.; .,. Kah.re, 22 <A A ) - Ortaşnrit 1ng. Slngapuru deniz tBnı.ruıdoııı ele ıe. tava.at gostennek surctUc udr.~ 

arı ba ı__ d I bl w• dedildiğjne göre b r ........,_"' .,_ • su keza faaliyette bulunmu~tur. 3 liz tu:n.ımıi brorgrıJu tt-b. f: nde, lnı; .. z olrmek hemen bcmcu ııdimullmkıuıdır. !çın Sln•apurdn yeri """'i"' ç'-'-
ş '- Ş•ulman an tğın•n te ıgı: ~.ıı.t ~.rde m.a.rı:.-;a.e u u .... ...., ... ...,.._ d · h ·b ·ı ı.... ı B ç ·- ._.. ~ -ar~ <:: h . k . -.. --n 'esi d vc.rDceeigt.lr üşman tayyaresi ta rı edı m · ş, "u arının ngaz. müda! ler nl pUs. unku (5&S liııuln.ı VP onun clvarlıın. dunyanm hPrh,..,d hi~ verinde ~ 

de L • ep esının merkez Mılmln. s:.k emıek - e . 1 d .... 1. b 1 ıru nckıte okluklan ve b 1 sı~A ... A da_ na u.la.ş:abilmek l"lll ucınlkrl 2. .... :.1 -'"-L -· .... _ , aut al uk V: ·rıemn 
22 

<AA> _ M hver. avcı arlml7 an uçu a.ay o mu tur. ......, ,, .. n u un -- , ... en çok ....... a z-IBd" rrfnh ...,,.. 
tı netı arı mızın inadla m a"eme ... A..!ş harb ha nde b~'un:uı m m t>ke• 1 Bir keş· f taarruzu esnasında düş - ha baŞks İngil .z ıru.v l rının Ccda.. nıan gtiZel adacıkiann yeşil sahillerini muş, rahat )uzu .,oıuıu tur. 
d d h·~esınde Sovyetlerin mütead. ........... b 

1 
M vU 1 6 t • t h h d'l . b.ava doğru r c' ha .nd b\.. uruın dolaşın_ al:ın ve blr ha)h yul k te•me.. Slnppurun getlt!SI kııilM •ünd • 

Ucurnl k. k l H ler arasında b r hnttke~ r ıs• cu_ man n ayyareal a rı e ı mış. M•hver kuvvet'er ııe şlcMC(Je hticwn Jeri liWmdır H bl bir • Va k arı a ım u m trr. a - da get.rmek üzere? B Ruz pır :ı h.,arl t' . . er rı cennet numu Slt'.&khr. Ö)le bir sı~k Jd ne M 
~le .uV'Vetleri, düşmanın eahra mev. ~~!islere g rş:m $ b.ı 'ğu Be_ ır. 100 bin Japon aakeri ett..klert Bfty ennK"lt.'tcd r. nesı olan ve haricdcn hiç bJr eey ıuur, ne rüıg-ir, ne kış '"' nt dı .._ 

r ne, zırhı k I l kl . ..., t B Bİn&'lUitlen çr.klliş h.lssdml'k ve görmeı. mumkun olmı. kukla b r parça Mfillem k im~ 
araba k f" 1 tan topuu arı.na, yazevden habt"r .. ,.-L'!leket!ır eyaz Vaşngton 12 (AA.)- Harbiye Kabre 22 AA> c. ıart i gU_ yan bu adalar, Slncapurun ileri mdda bulm- .. ·"'ı ıA•- h- mc-·'md• b ... ~ 
l'ln.. a ılelerine ve demiryolla - cı..........tt.. Bir e ç s M: Lltr. fl _,,., ~ ~ ""' " .. y ev, ov•,, ....... ~r..., D •Hı h.. ·Jtoland; nazırlığı tehrğ"nde bildıriliyor: n kamyonlara o~drlmş dll.şman p!_ faa talıkioıa.t~. Eundau dola31dır ki br vaa.lyct yaratmaktadır. Faka& -
la.; '<>rdaPtıiı mütenddid ihiıcumlar - nofu Çın e}c'-"' r .. uıs v M il 240 k 1 · Yade kuvvetler n n B'Il8az n1n renu_ Slnppuru tabii usullerle ele ,-e,trme_ 
htdı Unun tıddetli çarpışmnlarına e!ç~~i a~ı ayn dl\ve• ~ tm taSJ"h 

1
. d anıL~nın k .. 1 

fom.etre şfılmda- bınıdıa ser çek ldıkle:-inin görQ mes1 nlo adeı& i.mkAnsız oldukunu biltn pparda ~ edilen her neli ~ 
rtı etmiştir. eyi~· cttmhur'!'s:nın dUrı ın e ıngayen or ezı etTa n ıı Roınmel'ln B:zıgaz !.mnnır:ın mUt!afa.. Japon'lar, m:.ak şarkın milhnm bir ki_ aycsi.nde, bu mak şark mus t''llll'-iii.1 

So Lord Hali!d& ltabu et ğ malOmdur muharebeler cereynn t"tmel.:te ve ası !çın Alman p,vadcler nl !eda etmek lidJ olan Slngapllru karaılan SJyam sinin ha.,ıı.h, ne gÇCI', ne gunduzı; ..,..,JZJ• 
Afosk vyet tebliği Jape>nl:ıra ı:l!re buradn Japoıılur. karo.ya asker çl • nıye nde o!nud ı.nı göst..e~ed r. tarafından ve Mal~ ı yarım'adasmın bir zaına.n fııaliycl.indcn bir şey k.-...,..,.,:ı;ısı• 

lı .... ,..._. ova, l2 (A.A.) - Sovyet ..,.,. .. n .. u ·•• .... ,11 k I Tdlcyo, 22 <A.AJ - Japon =·..., karmnk teşobbüalerinde bulunmak - Bımımla b raber bı.:uc:ıan B :ıgaz nın lkl tarafına asker rık:ınnıık suretlle 
sabah tebt:~gah·nın 22 lkkanun Japonşa i!e $07Ye1ler .Blrit' arasında tadırlar. Deniz ve hıı.va vasıtaları ltlllayc.a zaptedileccğı manasını cıkar. ele ~irmeyl tercih ctınlşlcnllr. 

21122 lgı :. . • balık avı bil' el rındl> m1l'te ebU m€1l tarafından kuvvetle h maye ed ;Jc.>n rnıı.1t do[:ru o!m:ı~. fnc-ilhtn-. Jnpoııl.ırın Slngapurda 
tnıı: d" lkkunun gece-.sı, kıt alan .. faatler tahdd eden ~k muraklta k 'b 80 t sk nakl"y ge.I A n ger Çl'klm'I.' hnre.lıı:l:'t!nin g-iızlcri olduğunu da oıcdcnbcrl bili • 
Pi ' u ?nanla bütün cephelerde çar nLaş:!t'.'.rt?l bıı s "tl "1 :ı sonll'!lda tec. ta rl en ane a er . : sllra.t!ne ve kum 'ırlınalarma ral'men yorlardı. Ve buna bildll ı~rt için, bu. 

'1n şJ ~d r. dkl e<fllJ> ~eeeğl hakkmdA soru.. misinden mürekke? hır. fı~otıllu, ~Ol J.mparatorluk k.uıvv eri dtL}lll!lıut mut ranm mfubtasmı t<-ruhı edecek hlc 
MaloY8 &la etz'd ro.n b'r rua!e Jr.lkflmet mctl5ü bu a. ila 100.000 nskerı hamı! oldugu vamı.k~et.le taarruz e:ı.e :H'n 6'-n ı bir vasıtayı ihmal eıml:rcrllll'dı. Bil _ 

"f Mozkova 
22 

ro(A ~ ) e R t :ralık ~ bu oıe e~r n .mitAuere h~lde L• 9011 .ıda nın garb aah l. n.- 12 A'man tankı tahr b etı.rdşler ve 8 hassa Japon casuı.I. nn.ı kal"'Şl nn de. 
nas ajansı 'b.ld' . · - ... esm edilmt'lde olduğu cevab nı vt>nn-ş~ r çığında birdenbire ortaya çıkını~ _ tı.a· an tızıkı almlş!nrdır. 6 bın İtnL reee uvamthlı: g tetiyorl r11. Vaktlle 
Du ırıyor: T.mor h1.diseSi haldkında S'JZCÜ ln. H b. . 150 ki 1 taşıyan bir ~an ve 4 bın Alm n es rın n b:r we uu.k ş::ırk ve ioxfllı lll!ltbo tınd.ı Riın. 

ıni~ tnFna~ n kuvvetle tahkim ed"L g.ırerenin bu g.b batt«eUl'~ bulu tıT. er ır~ ~ınlarına nske; geıtırild.ği Kah!rroe söylenmektedir. h'.rce dedikodusu okunan bir bAdl e, 
'lll 

21 
~vzıler tuttuğu ve hücumlan mıı.k:ı& kuld'Udnt> ~!yet m<s olan çok mu .. "lla goo •. Y0 • • Alınan t.eblltl bilh bu me\"ZUdald mli<'adell'nln 

t;ni PUakürtme-k •çın bı.itün kuvve. I puUe::lenn ıt:ınadmı ıkaybe t.ğ.n fh;;. çtkarmagn. teşe~büs. e.tmış ve Lı.ga.. lkrlttıı, 22 <A.A) Alman başku. 111"2".akttlnl daha iyi tf>b mı e.ttinnl •ı. Bugün etratında dönen tanlı r' 
k t~pladığı M 1 roslavetz İstL l .ımı.:e ..,e şunla.n il ve eun~. yen körfczıne glrml~!ı~. . nın.r nlığılu.n teb ğı. tnriH!.Ier, lnr;ı.por l\ yerl t bir ş:ıyed Slnıapur kr.nd' inden be 
anıetınde ord I oya d b' 1 1ngU-+,erc br ~Y ısted.iılı z:ını.an d.ai. Teblii'de şunlar ılave edıl yor: ('-alt Afr.kada, s nış öçüde hal'('. Japondan 6liı>lıelt'Dll'~'rcli. llı'1haJtt v zlrr; b ~rama bunnn k 

rtı kaverne,tl ku ar~mız atud ane r ma ~ı usullere ~ arer ve Bi kaç birik koraya çıkma"n kfı• haberi \-er.lm!yo>. Hava muharc_ bn adamı casuslu.k llh3mı ile tevkifelonun miıdafa.ası ieın hle bir 
Buna ra .. e ar~ aş.mış ~r •11• n.hcvet ~ kullan?DAAa k..ıdar ış rff k olmuştur Bu lstild. t~eb. belen ~. 7 !ngUıZ avcı tayyn_ lolrnr vumfş!M'dl. lliıdke bnndnn üç mal etmemiş olıın inı:Ul lPrd 

rtıan mü t ıı..gkmen b rlı~ler.ın;ıız A.1 • göttlr\ir. m~~a B~ l k A · .k Fılipin resi d<ll';ftl1ilmU ıtJir. sene kadar evvel vuku:ı gelmişti. Hiç gt'l'f'ktir. - ++ 
ve d" s an em mevzıler nı tahrıbe b mı ır eşi emri. a v.e . italya.n kbllğl 
olınu umanı püskürtmeğe muvaffak ,.,. kıt' alan taraf.ndan şıddeth hır mu. Roma. 22 <A.A.> - t•a.lyan umuıııl ~--
Veth·:· ar~ır. Baz.ı nckta1ard11 lcuv. li4 kavemetle' kar •lanmıotıT. k.arargahı"lın 568 numaralı tebU~: 
d«'rinl1.~ 1 ~ 4 la 6 1 2 kilometre • Çin hücumları Bngazl. oelbelinde m vtt mah~ctte 
ın 1 ltadar vu n gl"d, lıder aç. W 1 ç K ng 2 2 (A.A.) _ Çin ca.mı.şınalar cert-yan eti ""n kJt ala. 

ardır. ung • . nımzuı \'t'nf h rı e dil~ munta. 
He-lsink. S umumi karargs.hının teblıgı: ı m yürUyUşll devam ~ ktedlr 

ne red · ı ı, 22 .. (A \l -. Bugiin Çin kuvvetleri Şum kesimınde rnt;;ınıan Bard ~v ler!nl ·kf'ŞI! 
kesif bien t 1 ~· ~·~ "'dt al11r nın Sotya, 22 <A.A.> _ Ol!: Kanton Kovlon demiryolu üzerinde IXJpç'\1 a•~ d vrn ~ Sollum muıı. 
ş' ddetlı a,:;~~um8: ~e:t~ı.ı:~. eon.;: Zd-aıat nazırı Kuşe!, Gom~ Oreşovt_ ve Kovlun'dan takviye aldıktan ~em me\'Zllerlne hücum etm i 
S\r . -1.. • d lı:' I . . • böl«eısl bahçıv.uıları ve z.rna çUerl 50nra bu ke.simdc ınukabıl taarruza de net.et! - ~ ~ • Ilaolıu.ıı;ııçta 

. aerı cepuesın e ı ~ı erını cıcplıtıat.ı:smd:a, tün, ıu ~en &OYW • • ~n tanıtıtı.C.an ı.şga. eu.! .. :ı h r Uf'. 
h~ased"lir derecede düzelttıkleri bil m.işt,r: - geçmışlerdır. , mal ri mevzi ıat'alanmlZ tıırafından geri 
dır'lmektedir. cHWt.Oımet. h&ll hazır .V'ıUI ye ten JS. Ho~ - Kong da çarpfl -S: . •'ı.n.mıştır. itab-an ve müttdik tayya_ 

Ş ı_,, K el"'d ·k·ı taraf araaln. >t.Jade ederdt ~a-ın olmaaa çalıanl Nevyork, 22 (A.A.) - lngıiız relerı, d(}şmanın gcrlıdnl bombalamak 
llb,ı ar ı e ı bazı ~ ,__ ı · · H K • ·· t• ıarıa -~'-da f . . l t Düşman aamata tarar ver • .s;uvvet erlnln ong • ong u mu - ve ytlr{tyü~ hal~ki kl a ,....... _ 

. . lopçu aalıyetı o mu~ ur. • ım;,ıtir.- dafaa için çarpıtınağa devam et - neli ~uı.ıar topluluklarını çok alçak 
~tıhkamlannda1ı:i bataryalara ıhsa • Haber veril«! bu tedbtr, c ftçi ha.:k tikleri, Hong • Kong'dan haber ve uçarak mı.ratvoz at.eşme tutmak ısu_ 

etler olmuı ve bu bataryalar a • anwnıda bU.vtlt bir memnun Y&t u:vaıı.. rıkncktedır. Müstemleke valıai Sir rot.ile yılmaz blr faaliyet. sar!~..m;~-
lla.ra v c~~· t taYYarele- dJimı.ş ve nazmn beyana.tı ••ddetlt al M .Jı. y d ·ı ... }erdir . . ugramıııtır. wvvi~ ·n k kı.şla.?'la k.a.n$ılanmışt.ır. - ar.& oung, Ta yo ı e n~ettlgl · eb lerin:d<" 11 diişnıruı 
rının tcşe'hbüsleri, baraj ateş e 1• bir meeajda esir edilinceye kadar ta.:!;,av!sı ~üştilr Bunlımn ıo 
rılrnıştır. Japonlara o o·· re vazi~esi ıbaşında kalacağını bıldır - ~n1 AJmaa ;ı,vctlar; d!lşürm!işWr. 

H 
mı~tır. ~111 TrabJıus. BLIWazt, Barcc 

1·11 B çı·ç·f n va ~ Malnyada vaziyet t.Eer.ne yaQjtığı "' ınlnr. bııtulç tişlnm er ra v • • ıısae ıantı ı Luct. ıoaytadaı Londra 22 (AA.) - Malezya. ya.ral.amr~ 'illl8 sebcbtyet verm~ ve az 

b hl 
J~ !,~!~~ç~ .. ~~aıe~ik dan ııclen haberlerin cesaret verıci ehenwlcrotıı hasar Y~~t.u'. 

Zl.fe . se e e ocikıa .. rınJ ..,......-.... D y ' - lın • J • Biııgazj t.ayyare knrşı.Jwyma topçu_ sıne ne kak JIJAJh&rebf'lel'l dev&m etmekıted;r. O • an_ıasınva Tagmen aponyanln 1- SUD'Ulll merm.1ler.ne hede1 O!all bh' dUş. 
Şehir bllliU JapOılllıı.nn ellndechr. Bu.. Jerı gıtmege. çahttıkça ve he.r karış mruı ıayyares. alevler .çınde dUşm(l!Ş_ •h t dı• ? nunJa beraber baŞkumandan.Wt beEtı toprak kendısıııe pahalıya mal ol _ tür 

nı aye var . aıvil balltı ıirJrazn,a;k ıÇin barekll.tm a_ dukça ıiddetl artan bir mukave. . Mihverin llİ)'aaeC.i 
ğırlwJtınlmru>IDa araı v~. metle kaTJila,.ıcağı zannedilmekte. Lood:r&, 22 CA.A.> - Roma rad~o. 

(Baş tarafı ı inci &a> fadal H.oDg_K:oDg &Q.htıleriilde demirlı bu. dir. IUlUtl neşri.yatı :ını&nda şu sözler işl. 
lıtı crl llDCIS&l ~rındDll bı. hm.aD fnaChz lı.arb gemiler! tama~ılc 1 Malezyanın müdafaaaına memur tilm.şt.tr: 
tin, .filen ıka.ra ordu.:."'1 bl\ŞlflA getıre. çe:ın'ber iç.ne aımnuşı&Mır. .Buzııar olan Jngiliz kıt'alar! takviye edil - cM:!hverın siyaseti İngıl z kıt.'alannı 
~: Bu ~e MnJ'eşıı.l VOD tedri.cen tahr.!.b edilmektedir. Japon . H 1• d I l Si ga • 60Iluna kader yrprnndı.nnaktır.• 
=--~t.6Cb'.n mu&\ınl Maı~l Von ·,arcleri id maYn t.lr8lllG gem s nı mış ve ? ~ a 1 ~ı , n ~ur un Berlln ne divor? 
~r·.ıu. ve bart>:.n başllldanberı Bit. tan bard:unan etıniqlerd r. müdafaası ıçın yenl kıt ftlar gonder. Bıerlin, 22 <A.A.> - Telcmondia.l: 
krı.n um.u:m1 mrıuıraıu are6lllda irtı_ bom sinPparun vui)'e&I n:'7'flt mişlerdir. . . Lib,yadaki .Alman ve İt.a1Ynn kıt'ala_ 
bat ~est gören Q61eral Jodel,.ın i_ Td)cy'O 

22 
<A.A.) . oom .. I aJanı.ı.. Birmanyadn yenıdcn Hınd kıt - rı cvve'!ce hazırlıı.nrı.n 'P 1n ntuc b nce 

'-ln1c11 eöylenme!ıJt>ed;ı'. b d'rd ğine gorc, Sıugııpunmı va_ alarl karaya çıka'rılmış ve müdafon ~ taamwannı R<'rı pUslcilrt ük. 
~ 'I'.dn.ıl8 n'in muhabaınc =atıi ~ ka.d r naz.t.t!r k İll"'~re U. mevzii kuvvetlendirilmiştir. ten oo:ıuıa k ;oo ı .. rını Jrul'tarm;;li.\ mu. 

iôre, Aiman o..~ !Jr;ı~d.'Ullı. k }l..VCkf.tJert nıerkw.n her za_ t UI J 1 la vaf'f at o.:nııı.ı::ardır 
il bbyle bı.r d ~ kıık, 11.:ıca.k son zak.Ş!U" wı bU il ZJJ şınık C. be. , ng z - apon çarp f1TUl " ---"fı----
~ 6cı!l b1r vaZ!l'e k.arlJISlilıda ya. =kı• ıcruı.n ii.a gor.a ruıkletm"ti S ngapur 22 d(lA.A.)bt:° Pazn te Japon mer,tjs reİS10rİ 
~ ı.ınmda'.ed. ~ si sabahı neşre en le g: 
.. ~~ W\'veilerı tx.4~1 ııe dUŞ p~ds vulyeı 1 Perak'tn kıt'alar m z Ku 1 kn g çek'I iler 
-ra o-'-·t....- k·-----Aaoı arasında ---·-"'~'- 22 CA Al - D N B: o .. r civarmdn mevziler· ni tutmağn rn...l.-o- ...... CA A) .,..A*A h~". -· •UWlü.l·l ~ ihtil!l i:)IA.l6o'~ .. -ın rd ~i "" .&,._J'U, ~ - ~·.ıuuJ: 
"-..:Wlemez m.1.hyt U! b:.r firu' • United Prt:'SS'ın 5 ngapı.u .... n ve devam etmek!edlrler. Meb'Uslar m:JCll.sı re ır.. te ikinci rel 
f1llda.n ~ rarn.z.Y .k.o.bUl e•ıock haberlere göre Ja.ponlar Pena~ ~ Dün Grik yolu üzerinde yen: b·r g .sı..Ia eE;.s.:e.-ctr. 
~· b~ m.Jı::::a:rda y:yeoe.1c ıe hnrb Ill8lZ::::~ muhare'be ohnuş ve düşman Per k 

Tas ajaıısı bil..iriyor bır ~mmın lll:b:ılı:ı~=~ :Ber_ nam etmış!crd r Ln ~!av~ hülA nehri üzerinden ııallarln takvıyc 
linq ....... ·~ tcıar.ıı ~\.>h"" ..,o&tı'.ız.. pezıa,ngda b1m*bul ~L,~u beyan et: kıt"alan getirmiştir. Kıt'alarımız 

" .wç k...ms01JD ~· " i lcrl sası stx;ık}sn Unıu:U<> l d.. wl ka (Baş tarafı 1 inci sayfcda.) 
..\ngto.Sakson ;alemuıln tefs r ntşfr. çarpı§llltş ar ve uşmnnı ag r • mürettebatı kurtulacaktır. Çünkiı 

•~;'e:tsirlıcr başlıoa üç kısma eyrı1mak.. Malt:".qada
0 

.... B. yılblara uğratrı. şlabr~ır~ f 
1
. t bunlnnn arasında şahid sıfatıle kuL 

~tt.. TokYO z:ı (A.A.) - • •"· . . Dün gece hıç ır nııva aa ıye ı l l k Al . 1 b 1 ı · Atman ric'a.ti ıme_ ' b ıgün öğleden sonra, am nca m.:ın a1an arJ u una • 
2".:ı.e ::~~ .Şme, · -•ın sağlrun.ı.aştı.. Delhi nııc!YOOUnm-·1a. mdo. Kep:ır eyale. olmamıştır. , ? caKtlr • 

..... OlUJ,U :ıruınev.y- Mal~°' ya '"' r yeni Gine ye taarruz mu. D · l · · f l b 1 :tUnı.ası ıç n Y'!IP ldığı iddia ed lıyor. tınin tıırn!lmen Japon ord ııaı tıam lll- ) R enıza tı gem ısı tay a arı u a _ 
lıu:nu iddia cd n:ere göre nusYada zıı-1 cıan ~ı edildiğnı ve Jıııpon ku~vet. C.n?h~~~a, 22 .. (A.A. - esme:° çaklığı bılfı.hare Sovyetlcr B'rliğinc 
ter Y'Med un.ış, raı:aı.t bu g't'l'Ç!'°kleşme-I erln.in Kota Bahru tren yolu ıs ka. bildırıldıgıne gl)rc. Avu turnlya bu .. ı yuklcmt"k maksadı it- Sovy~t deniz. 
tnl:ş ve haı:km ınaııevıya:ı aar.;:ı!nılştır. • ~.nde m{ilılro ıt.r k\amız ruu-aıet:ine kumeti ycnı C ne ~e ık r 1 Ja?on. - altı tnyfalnrırun fa!;•dığı İ§Bretlerı 
Gazeteler CHlbe!s n, A..:tnan halk.mı el_ ~i bi}ı:hrmckred1' :ranın taarruz ettlğıne daır hıç hır biımil olacaklardır. 
b ~ davet ediŞJld, oeph~~ AvustunJya tehllk~e f i, haber almam ştır. Bu h her dün Almanlnrın verdiği çok gizli e _ 
1'lınıımm l!Dl'luğunu beJJrlmesllk Uzbon, 22 {A.A.) .~ t.e a? • gece Roma radyosu •araf ndan ve. mir budur. 
o rü öne sl1rllı10rlc.l'. H be lmd•(;•ncı gore Fıl pin im' . Al . l T·· k ... 

2 - Braucblıt;soh Mo:skoıVayı alma..Yl a r a " hareketleri Avus - rı ıştır. ' 1 mnn a1an .Hl ur - gemıs n n 
Wııdetın.1ş. alamadt!'ll ıÇ1ll de ckğ".ştiril. !erde son Japon • d" "rmüş _ Yeni Gine ye hraç torpıllenme nden .sonra lürkıye • 
llı-.ştir. turalyn halkını telaşa uşu Londra'. 2.2. (AA.) - Roma Sovyet Rusya münn ebetlerinin had 1 

3 - Bu değişme ~ler araQDda.. tür. . Avusturnlynııın radyosu bıld~rıyor: • c· 'd bir devreye g'rt"ceğ ni tahmin et -
k1 anl:ar;;mavJı.t:la aınka,dardır. OJc,k.i Ba.şvekil Curtın chr Japon kıt olarının ycnı ıne e mektedirler. 1 

Bu tefsirler, JhtiYııt ı..aydile ~) nnedildiği-nden çok dah~ t ~ - karaya çıktı.kları bir çok membn • ı 
etmek llıztmdır. <R.a.d.YO~ pnd' reli bir vaziyette bulundugunu e- )ardan teyid edilmektedir. berler n fena olduğunu söylemiştir. 

BorUn. 22 <A.A.> - ~I~..#te b~ etmittİr. le • Japonlar ttfolakada llcrllyor Mnlaka yanmadas ndn hava ve ka 
)'e k.ad::ı.r görtUmcmş n-.ı:w<J" yan k yakında nrnya ) -S f · · ·· }"v.. 1 k 1 J ~ ruvvetıa t.lp'amasını tem~ Ja,ponlarl4'1 re dan korkulduğu Lizbon. 22 <~·~· ·ı· te anı: rla u.stuknl ugune .. mt-~ 1 k o an 1 nlpo~-
ll'lıfl.k:s::ldile ordu başko.ımAndanlığını e.e asker ç.ı'.karmat~~~. .. a dına baş Singapurdan bıldırı ıyor: ar tan ar .ve us un ·uvvct ere ı. 
a?x:tı.ğı ve bu ııt!bal'ln mutuırebenln ;tat1 

1
• ı'n alelacele gonulhı k > p .. cc r ...... ,..,~r cepheden gelen ha. lerlemektedır. 

Be•'.n ç fll ısınA '.\'tl~ 'ın1 k>''.I O~U •' • ) ,.... •T 

Geçen sene rokor ı!cıran 

ARABACININ K l Z 1 
ANA IZTIRAB 1 

KORA TERRY ~ 

s E s tıbF.,. L ;;,"'" ;o "ES~iE ~ ( 
Bu 8C'De btlym ;e:nU!~ .,~ t.J s 1 

Bu sene ısimd ye k.aôaıt- çıltıardıll • 
BALIKÇININ KARiSi 

Bir ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ 
MUKADDES YALAN 

N 1 Ç E V O 
K A D J ·N S E V J N C E 

mınrerindeo sonra get:ırtm<'A'e muva.tfak ~ süı:>erfılmlerlnden 
bazılarının is'.mler:lm blldınndclte®'. 

B E L A m :t 
GUY de MAUPASSANT'ın esl'T'l 

WİLLY P O R S T - ?LsE W E R N E R - OLGA TCHECHO 

KISMET 
HEİNRİCH OEORG-İLSE WERNER 

MAKİA İLLONA 
PAULA WESSELY 

DA i Dl A SER 
Bu BCM Çl'\T i.en en büyük ımlls!ıknl fllm 

AHAR KONCASI 
WİLLY FR:tTSCH 

K O M E D YA C l L A ll (Muvakkat fımi) 
HİLDE KRAilL-KATE DORSCll 

/( R A L L A D A N S - MARIKA RÖKK 
K/Rl111IZI ORKiDE - ANGEL/KA 

OKYANUS ALEVLER IÇIND 

ŞARK ve S~S 
Sı.nmıa.l:ııırmda tTeÇec olıın bu filmleri daha UiO'l-w 

S E B P t L M u aştı~ı z:ı!er yolunda dev 

Şen, '8:k:r3.1e ve dJU:ı r Yı.!dlz 

DEA NA DURBi 

BATI AR RIS Dll'ii Eiri o i 
Güzel film Bir Hafta Daha giisterilecekti 



Devamlı Bir Hatıra Temin Etmek lstiyonanız 

B A Y R A m: ve Y 1 L J3 A S 1 için 
' KiTAP Hediye ediniz. Kitap, kültürlü hir insanın verebileceği h ed iyelerin 

intihap edilmif olması lazımdır. 
Size güzel bir hç kitap hatırlatıyoruz: 

Yunan Klasikleri : 
As Sophokles 
Antlgone » 

Ekonomik T artih 
r r ,.f. Tar"!ıi 

ba~ındn gelir. Yalnız iyi 

L. Andre 85 Kr. 
Wcber 200 » 

Elektra » Hukuk Felsefesi Dersleri G. Del Vecchlo 200 ı> 
Kral Oidipu!I » 
Oidipus Kolonos'ta » 
Philoktctes » 
Trakhis '<adınlart l> 

50 Kr. 
35 , 
40 )) 
40 )) 
50 1) 

40 1) 

3) I} 

h • .ı . .. n .. ı ı ... azaı 

Murakabesi R. Bonnard 1 70 , 
100 )) lsliim Ansiklopedisi L VI her cüz 

Keşf .ELZunun 1000 )) 
W. M. Smart 200 » 
Dwelshauwers 1 20 ıı 
Dennenghelm 1 30 » 
E. Ludwlg 220 >> 

Dr. R.V. Radot 140 ı> 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Latince KIQ.ikler : 

Deliliğe Methiye Era.smus 50 )) 

F ran•ız Kla•ikleri : 

J( ;:revi A~tronomi 
Muasır Fransız Psik'Olojisi 
Mu'hammPdin Hayatı 
Napoloon 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ıırarla İ•teyini%. 

Adamcıl Mollere 60 » 
Kadınlar Mektebi Mo!icre 60 » 
Kırmızı ve Siyah s· endbal Ccııt; I> 100 » 
Vadideki Zambak Bahac 135 ı> 

Alman KIQ.ikleri : 
Faust Goethe 9() » 

Paırtörün Hayatı 
~- .... ·eli,m ve So!JYal 
Mücadelelerin Umumi Tarihi Zühtü Uray 
·ı .1ı... ı o Tarıhi B. Tuncel 

400 ı> 
220 J) 

YAVRULARIMIZ iÇiN BiR KAÇ ESER: 
Annemin yeni masalları Maud Llndsay 20 > 

Ademoğlu E. Ludwlng 120 » Arı Maya V. Bonsels 125 ıı 
Altınordu Devletine Aşar Soyguncuları M. Aıır . 20 » 
a t Metinler t.Hr.kkı fzmlrll 250 » Bayıbiçe Şulye Berin 35 » 
Anormal Çocuklar A. Binet . 80 > Bir yuvanın parkısi N. Sami 70 ıı 
Arşiv Kılavuzu 1.11 150 ı> Burla iffet Halim 25 ı> 
Büyük Ekonomistler P. Gemihllng 250 » 1'1estan · Galip Na~lt 30 ıı 
Celiilettin Hareze~ah N. Asım 50 » Gavur imam Burhan Cahlt 30 » 
Cengizhan H. l..amb... 80 » Kaptan Magonun SergüıZe§tleriL. Cahun 80 > 
Cenubu Garbi Anado. Kıd Çağl:yan Nihat Sami 45 >ı 
luda Türk Mimarisi Rlcfst.'ıal 3SO » Küçiı"k Erkekler Louha Alcott 11 O » 
Çocuk Patholog'e'sin. Nesrinin Üç Elbise!li Halft Fahri 5 » 
de Terbiye Hataları Dr. Frledjung 80 » Tnrih Utandı Ali Zühtü . . • 15 » 
Ç~uklarda B' yo.lojik Vergi Hırsızı Reıat Nuri 20 " 
Bilgiler Dr. J. Brock 160 » Yaman Vasfı Mahir 45 » 

Bu Kitaplar Maarif Vek:lliği Yayınevlerinde ve diğer kitapcılarda bulunur. (11295) 

1 (TiYATROLAR) 
İSTANBUL BELEDİYESi 

1 
ı __ Askeı'ft vaziyet =:I 

(Bas t.ararı ı ı:ırı sayfada ı faa, hele Sovyet RU3Ya g!hı CO"· uzun 1 ŞEHİR TİYATROSU 
vam etıtJhleri şldde4.li taarruz hareket. bır cephede ve. Sovy~ ordı.ı6u g.b sU. • 'r. · Tepcbaıı dram kısmında 
!BJı n ıkendı er ..ne ağır 1...lY a • v rd _ varı kuvvcllerinln QOk o4~sı has. b le Bu aqam aı..a t ~0.30 da 
rilerek ıtardedı.lmlş ve Sovyet kıt"a.a. klŞl.Jl en .harekete g.ccyrı mtisala forıJ:J. 1 

1 rmm Fın cepheslnde bazı yenı tqeb_ 'ıunan meı."Simmde b.:e dllşru.an m'lida. C E' Z A 
büslere girişmek mal:s.u:hlc yap'ıkları ra.a. ha.!ıtınm 4fÖZ!erlne lteıstırd kler. za. 
demlrtYOlu nakli-yatı ıle merkcı: cephe_ Yıf bır ıruınta.kası k.ıı.rşısında fazl.ace Adapazarı sulh 3. hulm.k mahkeme. 
s:nln bir(ldk yerlerindeld diğer önemlı ve Jro!a,yhkla b.r sık~ merltezı \~U.. 
heıdeflerın havadan bom.bal.anmış ol. da ;eıt1rımck imKA.n-::ı.rından henfu sinden: 
duğımu z'..krc!lmekle Sovyet tcbl ğ!.n! mahrum o'!madığı a.nlaşıtan bir ordu l L A N 
adeta teyid eylemı.şt.ırr. r.nüvaceheslnde bUEloütiln mııhzurlu ıDa.vacı Mapa.za.rmd.a Yakub kıızı A. 

Almanların, şa.r'.c Ct'Ph"s!nln mer!kt-z bır hal alır. Ayrıca, şayed Alrnan1ar dıle vekili avukat Ahmed Ku!m!n M. 
mın akas:nda ıera c!m ıı~e o'd.ıa.ıan bahsett .. ğim"z h:ı.t tiı:e.-.nue mutıaı · b r a.1eyıh /ıdapa.za.rı PcU"k karşısında terllık 
g rt çdt!lme hareOt.c-'ınln hududu ve müdafaıcya ~rlcrsc veya.hud bu ç! ve iuılen Hadlmt.öyUnd'! asker iken 
g n.şl!tı ne olabılec ğ nl bundan ev. hat 1 bındamaC-cl-3. berıı.ber hattt\ J,en.n.. I terh!s edllere'k .ııemleke:J.ne g.ı.ttığ bil. 
velki b,r yazunızcla bah's mevzuu ot. """ad ıntm ra'11Dı O'l rcfederck daha dlrlleın Şa.b."Ul oğlu .J:bra.hlın alryh ne 
m~ olduğumuz c!he le VO:okn!:ıır.c'kı •Ter !eTde d.ğer bir hm.::.n. cekillll'l"k is. acılan na.fa.AA dava.sının oeJ"Cyan ed<>n 
da ~ı1kC'llmelerin! t.ı:bil görUrUz. Fa. ~rlercc o zaman ıtmdıye kadar haı:d. ımrh.adteme;i esnasında: 
ka.t. A'man ordU9UDU'1 m >emme' ' ye_ '· ten ~ btr k:ı.hram•n'ı'·h Jınrb M. aleyh İbrahm mımuııa. çtronlan 
t nf' ı;e Alman ytksek !il'\"" ve idare. ~tm'ş olan F:n ordıusunu da Sovyt"t OT. da.wtlyede her ıkı adres!nde a.ranmıi 
r. nm Uphe göt Urmez o'an ff";ka "il.de. ri'USUDıuın taşkırı ınıt Jt:ırn h's1eri kal' .ı.. isl' di:' bu'"ır,ıı~ ıı 'l vr <i;ı\'.:ıcı vck it 

.zıe ~ b z bu A nw.n ,.en cc_ ınde, gene yanız b r ı mLc, olar.n.ktar. de M. ıaleyh;n tcrlı.hıı edtlerek Adapa. 
k ı nde, e~or b Ş"ıtı b:r r a yoı..sa, 1" sovıvetıern F!nl.P.rin bu yalnı1.;ı_ z.a.rı.'lA'.la..tct ad.res:.ne dbnmediğın· ve bu 
1 'n :r n Avnıpa, A!r ka v l'nl: do. ğından ~fa.de fıkr!ı1dc okluklanm tJ f-"--... , . 1 ld 

• ıwll • · n <'saslt sure e n:ı .. ,......a.rı ..... ...c,.n~1 o .ı • 
cı rm .s,sxerı mı , f' • zı gös'~ren hsb rler vardır. Fa.kat, Al. p..,..l! -!>eY'an et?D!'aı Uzer.ne ınchkeme_ 

b r s ~ . tp halel d ar ed b r ,k ba 

1 

nıanlar bütün bınılan b' llrler \"e .Pn'ilfı 00 M ~ .. he ıH'ınm tobl..,,~t ifasına 
g yr tabı: nO::ct.a!a.r ve husus.ar gur . ç n bu defo yenı h.'ıtla~r • ~ bu hat. k:.amr. ver bnJş okfuğundan ılcarnr d.'l _ 

m •e.., z. • • k yeni har~-~.ılarmı bunıı görP ~nde ~ tebl ğ.ıı !.il\mle duruşma_ 

mi ıba.re!t. r? Bunu k b.4 !ç n t'llçü:c BııgUnkU y .ıımızı ŞU fluretı.e b:ıı.ire. v b r .nıf <tıa.<;m•n m h~m<'m Z" r"ı de. 

Ac.ıba b z mı yA....... ;nty~z. yok_ L n•ll\tl) .. ~eOOkJ:erııne ıf.lphe e•m,.mck nın bı.mıkııklığı 27/ 12/ 941 Cmn-ırtes: 
s:ı. gor lmüz nıı.k.ika r. k :nn~ıı.

1
: zı.m gelir. saa.t 10 da.o evvE"l g wenlıı Ulmını ha. 

ıb.r tahh~ Y.'.l.P"OO~ız: c$: r ~ hrutkında llAlıl'tl dav tiyed r. 

NapolYOD'Uil: 11Ha:. ode her ş:-y anC31'.tı ~ Almanlanı.."l b'r hcsa.b yanlı.şlJiı ve ___________ :Esa:::::'.s'....:9:'.:33:_.,'._ _________________ ·------~--=-=--=--~:----:-:-----:-:---:---
hes:ı'!xhrt ıtawndabtı bUylf!t dlJ!Stı.mıDU aynı zamanda Mo:ı .ova çevres'nden l 
asrun12lda.'ki Avrupa o:ı:.u: n ar.ısır.da oa'k gen1ş b'r ö'çUde geri Ç"kU ş M!"C. y A R A L 1 E J D E R Urfa Gümrük Muhaf .ıza Kıtası Satına ma 
Alman ordu.lile onun yü <>"'!( sevk ve burıyetınde kalıruı.!a.rı ş ma't Afr'lmda. 

idare heyatın1n çoic ~az!a ~~ ~~~ ki Mhver cmvvctJertr.h:. cok üst.Un tn. Komisyonundan 
m1yet:..C beo..msmı-'. o!d~ u dils'Ul"dan gillz lruvvetJerf. c.arilfındaıı hlJvrü'lt b1r 
SAW.ulc~~-~..6tem ~ı:ıış ~undutu ma. taarrı.rz:a ut"amasın.a VI! b!r aydanbe. 
gen ş illwu..,..r a rd devam eden Q<f.-c ç«.!n mıı:harebt'le!° 
!'ıimdur. ıc.;nce Almanlar 21 ne•ıces:nde bı.:gUnkU Slt:lŞlk duru.. 

Bu ~ g~ ofu z..:.ptet\ıklt:rl ma düşmelerine ~ o!ıdu. GE-rçekten, 
:=:t~ tran _ K.ıfi'.n..o;ya _ Moe.. Gt>nernı R<ımanıel kuvve !eri. İr.g!Jı z1e. 

il't bıaltlllt kesm k1e be•ab"r lran j riiı Deme ile bunun 90 .ı. 1ometre ce. 
laı1Y&Ira:ldta blly{l:l' !ngfız kuvvetlcrinln mıb baıtısmd:a.k! Kasr.el..MechUI ~
: anıp t.alnuısuıa s o b o .acak de_ kıi arası.nda.kı mürlııfaa h.:ı.~mı za.,ptet_ 
recede öneml'i b:T hfl. . se olduıtunu melen ve Mechıl!deıı B:llgıızl Jst.lka. 
derhal !1esab edecekler ve Roman7a 1 m~:':tıde geri Cd.dlen Mlh\'er btlytıı:-c 
ana. vetarumn msbet..en d!:ha yak n kımunı sidldt:ıt.le taddb ~rt:en d11ha 
bulundutu bu cenuıb CE"lhes nde ıase cnubdan tahrik etitıklerı d;ğer bir ko.!.. 
ve .~ı İllJ}(!'rtn n de o k :Ur gUç ol. 'tt B'.'Mllzr cf'Tu'IJ\uro.ı k~eğe ~.'!ebbUs 
ma.ya<:ağını, ol.sa b;le bwıun lkt1ham elı'melert neticesinde bugU'!.l düne na. 
ediııneet Jı1mln geld.ğ nl bu hesa.b:l ek.. zaran daha z'yade sıkışrmşlardır ve 
Iıyerck Rostof m.nıta·~aı:;ını büyük öl. ~ Mihver, garbdan Bıngazi cenu. 
çüde (QIWiye ey ıYecı!k eni. Bunu ta. bıoa doinı bır kuvvet 7et.işt!remıye_ 
ki.b etmıct.o \lzere de b.r •aranan K.1f. oo'k oluma bu sır'<~~ şekil attık vahm 
le.as dağle.rile Ka1'ka8 petrol a"llldan en 1 b.r mahiyet alac&.t.,ır. 
)adtııllarına .karşı ve diler ki.raftan ı A:imanlann &.ci]y'l ~Tft ve cc.11t:b 
a~ğı Doın n<'hri lle aq.uğı Voılga nehri sahıllerine yenU!en bUyt.ı.k hnva kuıv_ 
umumi .ıstJcamet nde, ha.k kı olac.asa vet:erı. gönd rdltler ne ve blr M!.lwer 
bile kuvvotli s&ıterlş hat'(ketlerıne lronıodunun b!\vliık Sırt körfez! sah lle_ 
oo.,llYaca.klardı. r.ne ul~ lm .s oldu~unıı dalr bazı 

Bu hareket, belld b z m bu"ada yaz. haber~r vardır. Fa.kat, bu haberler·n 
dığmlız gibl lı:'Olay oımayacaktı, fafmt, m 'ı yet! hentrz m~~-cQktur. Bu sebeb!e 
zarar ~ok. baz.an öyle gUç.üıtler o!ın, b' )t1 ~·n sı:.ı:.ı"'ı: b 1r d\I. ı.rmd3 
kı on.Lan ~hama uğraşmakla daba I bulun.an Romrnel lauvve•lerinin haya_ 
bttyük güçlWcler ön!"nm s o ur. İşte 1 tım ancaftc General Rommel n kend's1. 
ba.hsc-tmek tst.ed g;.ııı.z hareket te bu le malyet1ın n az'm ve !ed111.rArlııkları 
oümledcn olacak dı .e tam bu a ada t..•. ·'( edt'b ll'<'~tr, demcıktir. BR .... ka 
Japon. r da hart>e knn mış oldukları söY.etı:e<'e-k s&z. vok~r. K. D. 
cıheıtle h c ~es;z tn,.,. ı~·er şmalt 

Afr cephes1n bu d c de ;ah r Buğdayı korunıa Y'>rgisi 
bLl" de takıV.ye inıkAnını bulama. 
acaklard (~ tamfı 1 inci sayfada) 

Anc.-ı , b1ltvtik'f!rlm.z n hak~ten bü_ rin tahsiline devam oluna"ağı gibi, 

(Baş ta.rafı 3/2 de) 
den12 slii>ayı b zı karşı!ıyorlar. 

Le.'relıl sotra tirt.U.,Uııiln üsıUnde kU. 
oücti'k fincan tab:ı.kln.rı duruyor. Her 
~ın ~1.1«1ındıı cleg;nekler, bir fincan 
ve b:r Otuµ:ı var. 

_ Kupıa p:rlnç yemek için, !nC1n 
ça.y ;çın, <lıeğ;1e.S' r de .•. Dc~ekle ye_ 
ınek yedin.iz mi hiç? 

_ Hiç ycmedom. Pek zor b;r tş mi? 
Birisi fiO'l'UYOr: 
- Ne yemek iStllyonsunuz1 
tfaeır.inde, bttmcz tilıkenmez yeml'lk 

is!Jn1eni yazılı b'r Jt-l~ıdı açıyor. Gnyrl 
,IJ yart e?;m! uz:ı.tıyorum: 

_ Müsıı.de buyurur m~c;ı.ınuz? 

Herttcs kahkaha. !le gül.f.cy"Or. Durec: 
- Çince bilmi!k lAzım, diyor. 
İ'ngll:Z .subayt: 
_ Faızla şnya.nı h:ıy:ret şeyler ye • 

mek arzusunda o!masaııtz g~rek de 
~ en? d;ye soru:rOl". 

- Billi1t~. dye ceva.b veriyorum, 
söy:leyin 00&. heyeCMı verlci Kanton 
YMn<>.klıert ,.,.tı:vorum 

v j:troDse>Ios: 
_ Günaıhı mynunuza, diye kestirip 

atıyor. 
Değnekleri alıyorum. itllçiJk tabak 

ıann blrmtien, sebze olduğunu zan • 
notilı:t'.ıtn b-.r şeyı yakalıı.ınai<l ıııuva.ı. 
faik o~orum. kadrul"yorum. Yınnuşak 
b.r ses çıkararak Wk:raır düşüyor. 

Durec: 
- Bana Italırsa parmar:lannız1s ye_ 

y'..ıı; amma, bcn.m gibi yapaı,!Umeniz, 

o ba.eka. 
Onımı g1bl yapıyorum. Sebze r.an • 

netit"~.lm, şekerli, Ağıma er.yen, acaylb 
b!r (AV. 

- Ne tuh.af sebze! diyorum 
_ Sebze değil, yaln~ bateklıkla.:rcin 

bulunUT, bir nevi bü.YU'.k beyaz so.lu 
ca.n. İsmini ımutımuşum. 

{Arkası var) 

lta,yada yeni sınıflar 
silah altına çağırıldı 

c0. dediğim, ş:şman, kısa ~ylu t>:: Londra, 22 (A.A.) - Baseler 
c ıı •. G!Yz yerme fırça ılc ~e..c1 miş fk·, Naduidhten gazetesinin Roma mu
çi?.gi, 1mı~ 1>3ılnnc:ı. görUnmiy<>n bir ı_ b' . it 1 d i eınıflann silah 
burun, ve blit.Un bun!w bır davul de. ,'"ai ırı a ya a yen . . . 
r.sı Ü9tJUnde altına alınacağını bıldırmektedır. 

tıılr 'er va eh... O ana çare tarh veya ta'hnkkuk ettirilmemiş o. 
;oıcıtur. o cağı dfiş!lrıt.nhzo der eır. lan vergiler de tarh ve tahakkuk, 
Bıma. Ore b.z ı.l Alrn:ı.n!u?' n.e~n ~0- ett r"lerek ta'hsil edilecektir. 

1 a,yı etJyle ~ pm.a.dılıU'b, ibh>Y ~"by3% \~ 1 Buğdayı koruma vergileri mnk. · 

Miiesııeeernlzdc dalma Jcaılın ve rrkek Kol, C~ Sıta.tlerl, Ma.cıa, 
Davar SaaUeri, Albn ve Pıit.in nişan yüzükleri, kı.vmeLll 
~la sfüılu Çlçek ve Plaklnr ve Yeni "Şevahye11 yü1ilkleıinln 
zencin Çeş&tlcrKıi bulundurdnğu"tlUZU bildirmekle şeref duyana. 

Y ılba§ı ve Bayramlık Hediyelerinizi 
C'Il1 v ı m d n" u P"' - b ~ı 1 11 . bund n SC'llt k :t tut yete ag anmış o an müke ef • 

(.( 
0 /'!1 'ld;; k b r mü lerin 1941 mali yılına aid vergile 

rd r' ndf"n ancak bu kanun mer'ıyrte 
gird ği zamana İsabet eden miktar 
t 1 ed'lecektir. 

Bu kanunun mer'iyete ı;rirdiği ta. 
rihe kadar vergisi ödenmiş nakliye 

için 

--

SİN GER 
Saat 

Mağazalarından 
Tedarik Ediniz. 

Adres; lıtanbul, Eminönü No. 8 

M:Jctan Tu an 3 7,5 temına~ı İlıalenın 
Cinsi Kilo Lira K. Llra K . GUnU saati 

Odun 600000 240000 1800 29.12.941 Pazartesi saat. 1!,. 

A - Altı yUz b!n kılo odun 29.12.941 Pazartesi günü saat l(J da rrta 
Gthnrlik Muhataz.1 ltıt'ası satınalma komıs.yonutu:l.a kape.lı zarfıA 
ihale edllecekUr. 

B - Şartnameyi okumak ıstesenler Urfa, Islahıye ve Mardin ııtlmrl* 
lkıt'alarında hcı·gUn okııyabllırler. 

C - Talipler teminat akces o:an 1800 llrayı Urfa QUmrUk kıt'ası veme.. 
sine yatırıp vezne makbuzlle eartnamen!n dördllncü maddesinde ten.. 
d·ler'nden iSten!!ea \'es&!klerle lnlikte ihale ..aatinden bl:r saat enel 

1 t.kllt ;~:=:~:! •·~:~~~~;:;uı7ı~:;:~ •'°'"i 
Tahmin B. 

3575,00 
813,75 

1140,00 

İlk 'l'em. 
268,!2 Motörlü ruıkilveea.iıtl ~n alınacak firen bala.tan. 

<il,03 Konserıatuvar y.a.tı Okulunun yıllr.~ lh .. yacı ıçlıl 
alınacak p!ırinç, fasulye, ndhııd vesaire. 

85,50 DarUla~ müessesesi Jçln alınacak 3000 kilo ze1., 
tin danes! .. 

Ta:hmln bedelrlerl ile ilk ~.nıat m.ktarlan yU!aar~ ya.zıiıı Lşler a.yrı ayr1 
~ elmılıtıınıey.e lronu!.ınuo;tur. Şal"'rıamıetliE!rl Zaıbıt ve Muamd&t Milıd.Urlütl 
kaleminde göıı'.&eb;I' r. :thalf' 26/12/941 OUmıa güdl saat. 14 c!e Daimi En.. 
c1im:cnde yapmlaoa.!<.tı::-. Ta.ib~erin 1'k remınaıt, makbuz veya ıne.lttıubları ~ 
941 yWna. a1d Tioat-et odası vesltrala.rile ihale gürıı!l muayyen saatte oa<ınt 
Enc°lkınende buılunma.ln:rı. <10919) 

Tahmin n. Dk Tun\. ** 
lJ51,06 11,3S Ak98rayda Kemalpaşa mahaMe-:t'nlo GUmrilkem'n( 

sokağında 50 rıci adada 10,07 me~re Dl'Ul'abbaı -.. 
halı arsa. 

57,00 4,27 Aksamy yangm verinde tnroey ımaha~n Ko. 
ç'bey eoka~da 848 nci adada 10.35 metre murab
baı sahalı arsa. 

15,00 6,62 A~ ys,n'fın yel'iıde 1'nffx>'Y mqhRllp"'ntn Jto, 
c'b Y ~ğında 848 rııcl edada 14.15 metre mu • 
rabba.ı sahalı arsa. 

48,00 3,GO .AJksa.ra.y yangın yerinde İneıboy mahe.lleslnln :ıco.
ç"bey solo91tm<ta P48 ne! ad3da 9,60 m~re mu -
rabbaı sıha1ı arsa. 

T.ııhm1n bed~eri ile 11-k tem'nat m ikıtarla.ııı yu'·rıda yazılı dö"t pırı:& 
arsa sa.tJltmık {!zere ~Tı ayrı açık nrtt '1!Tl,'.\V'& komr'mııştur. Şsrtn.'l.m.Ieri 
Zab,1 ve M.uam"lA.t Ml1dUr1üğ'U ke1cmı "'Me görll' 0 bll"r tp~., 2r,112/ 941 ~ 
nu gUn.il saat 14 de n••...,ı -ı::·•rıı ...... y ti<f' Yla'Oıla.t'<>kıtır '1'1l 'hlrThı i:!~ tem<-
nnt. maf'boo v-E"va mt'<tiıbl'lr!l ... thn 'e .... <l mıuı.yyen santıte D'.\hnt Enen.. 

. ::: ~ • .et~ •• ~1.~P.~~ •••••• ! }.Ç?.1. ~ ! ................................................ ············-
Son Posl'.a Matbaası: Neşriyat Müdürü: C. Hikmet 

SAHlBf: A. Ekrem UŞAKUGIL 


